
A única Geomembrana 
do Brasil com 8 metros 
de largura.

25% no ganho da 
produtividade. 

Menos soldas. 
Redução nas perdas no 
ato da instalação. 



A linha de geomembranas LonaxGeo possui alta resistência mecânica, 

maior durabilidade e uso em condições extremas que exigem 

eficiência com baixíssimos coeficientes de permeabilidade.

VANTAGENS



Única Geomembrana matriz balão 

fabricada no Brasil, texturizada e com 

bordas lisas;

Vantagens das 

Geomembranas LonaxGeo

Única Geomembrana do Brasil com 8 

metros de largura, oferece maior 

praticidade e agilidade com menos soldas, 

além de impermeabilização mais segura;



Vantagens das 

Geomembranas LonaxGeo

Produção automatizada 

com abastecimentos e 

dosagens eletrônicas, 

garantindo hegemonia dos 

aditivos e insumos, 

resultando em produto 

uniforme e padronizado;



Vantagens das 

Geomembranas LonaxGeo

Laboratórios modernos com equipamentos 

de última geração, aliados a profissionais 

altamente qualificados, garantindo a 

qualidade do produto nos padrões da 

norma americana de especificação GM-13 

Geosynthetic Research Institute (GRI) e 

métodos American Society for Testing and

Materials (ASTM).



Vantagens das 

Geomembranas LonaxGeo

Controle de qualidade na 

fabricação, conforme padrão 

ISO 9001:2015;



APLICAÇÕES 



Suinocultura

A LonaxGeo é a proteção 

ambientalmente responsável de 

dejetos, oferecendo resistência 

química e hidrostática 

avançada.



Mineração

A geomembrana LonaxGeo é 

aprovada como solução de 

contenção mais durável e 

econômica, com resistência superior 

a punções, fissuramento sob tensão 

(stress cracking) e produtos 

químicos agressivos. 



Aterro Sanitário

A LonaxGeo é o impermeabilizante 

ideal para prevenir ou bloquear a 

migração de fluidos, sejam eles 

líquidos ou gases, para fora ou 

dentro de um sistema. 



Reservatório de Água

A LonaxGeo é, comprovadamente, o 

sistema de revestimento, mais 

acessível e durável, para 

economizar recursos hídricos.



Aquicultura

O sistema de revestimento 

LonaxGeo apresenta maior custo-

benefício em relação a construção 

de tanques ou lagoas utilizando-se 

argila, concreto e aço.



Estação de Tratamento de Efluentes

As geomembranas LonaxGeo

impedem a contaminação dos solos 

ou lençóis subterrâneos, pois 

bloqueiam o fluxo do efluente e são 

resistentes aos compostos químicos 

biológicos, evitando também 

qualquer tipo de degradação 

química do material. 



Biodigestor

O Biodigestor LonaxGeo é uma 

alternativa simples e prática para 

aproveitar os dejetos orgânicos 

que normalmente são descartados 

de diversas formas no meio 

ambiente. 



Canais

As geomembranas LonaxGeo

proporcionam valiosa economia de 

água e aumentam a eficiência da 

irrigação em aplicações agrícolas e 

hortícolas, garantindo proteção 

efetiva e acessível.



Infraestrutura

A LonaxGeo é o revestimento 

perfeito para projetos de 

engenharia civil, como expansão 

de estradas, escoamento de águas 

pluviais, muros de contenção e até 

mesmo impermeabilização de 

túneis, lajes e telhados.



Lagos Ornamentais

Para contenção segura da água e 

desempenho de longo prazo, a 

LonaxGeo é uma alternativa 

econômica e rápida, com 

excepcional resistência à tração, 

furos, raios UV, ozônio e bactérias 

do solo, podendo ser usada em 

aplicações expostas ou enterradas. 



PROJETOS
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