
 

COBERTURA DE BOLHA DUPLA COM 500 MICRONS 

 

 
 
 

 

 Aumenta a temperatura da piscina até 8°C  

 Elimina a evaporação da água em 98% 

 Reduz o consumo de produtos químicos até 40% 

 Reduz o consumo de energia em mais de 70% 

 Reduz a entrada de detritos na piscina 

 Aumenta a época balnear 

 AUMENTA O SEU BEM-ESTAR 

 ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO 

 



O que é uma cobertura Sol+Guard? 
 

A inovadora cobertura de piscina Sol+Guard está 

no topo da sua classe para permitir o máximo de 

ganho solar. Também poupa trabalho, dinheiro, 

água e energia. O produto tem uma combinação 

única de duas camadas, uma superfície de topo 

clara e uma translúcida matizada inferior. Os testes 

realizados em colaboração com Brighton e 

Universidades Metropolitan de Londres, provam 

que a camada translúcidas da cobertura permite 

uma maior penetração de energia solar para a 

água da piscina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matéria-prima utilizada na nossa cobertura com 

500 micron Sol+Guard tem uma grande durabi-

lidade. Cobertura de origem inglesa. Os aditivos 

utilizados não são tóxicos e registados na 

Austrália, Canadá, China, União Europeia, Japão, 

Coreia, Filipinas e EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camada superior clara e inferior matizada 

Aumenta temperatura da piscina 

em 8°C devido à energia solar 

A combinação única de duas 

camadas da cobertura Sol+Guard 

permite aumentar a temperatura da 

piscina até 8°C. 

 

Elimina a evaporação de água até 98% 

A cobertura Sol+Guard elimina a evaporação da água até 98%, 

reduzindo assim o consumo de água. 

Estudos realizados pela fábrica provaram que a perda por 

evaporação numa piscina de tamanho médio, de 4mx8m, é de 

aproximadamente 32.000 litros por ano (considerando uma 

temperatura média de 22ºC e ventos fracos). Este valor é consi-

deravelmente maior para climas mais quentes e com ventos fortes.  

 

Reduz consumo de produtos 

químicos até 40% 

A cobertura Sol+Guard pode 

ajudar a reduzir as perdas por 

evaporação dos produtos químicos 

até 40% quando está em uso. 

 

Reduz o consumo energético em mais de 70% 

Pode reduzir seus custos de aquecimento de piscina, porque a 

cobertura Sol+Guard irá eliminar a evaporação e reduzir 

grandemente a irradiação de calor. Testes de retenção de calor 

realizados pela fábrica mostraram uma economia de energia de 

mais de 70%, esta aplicada a petróleo, gás, aquecedor eléctrico 

ou uso de bomba de calor. Além disso, é possível investir até 

metade da quantidade de painéis solares normalmente 

necessários para uma piscina sem cobertura térmica. 

Economizar dinheiro 
Com a cobertura Sol+Guard vai 
economizar dinheiro ao reduzir os 
custos de água, aquecimento, pro-
dutos químicos e mão-de-obra.  

 

Benefícios ambientais 

Reduzindo a quantidade de energia necessária para aquecer e 

filtrar a água da piscina, a cobertura Sol+Guard permite reduzir a 

sua libertação de carbono. Permite também conservar a água da 

piscina e, no fim da sua vida, a cobertura é 100% reciclável. 

Ganho de energia solar 

Eliminação da evaporação 

da água até 98% 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir a acumulação de resíduos  
A cobertura Sol+Guard impede a acumulação de folhas, 

insectos, sujidade e fezes de pássaro que possam ser 

depositados na água e que são uma fonte de alimento para as 

algas e bactérias. 

Quando a piscina é coberta esses contaminantes são mantidos 

fora da água, melhorando consideravelmente a qualidade e 

aparência da água. 

 Evita a dissipação de calor 


