
1



2



3



4



5

Nós melhoramos a cada dia

Para facilitar a sua vida, continuamos a melhorar a 
nossa proposta para toda a gama de produtos, de 
acordo com as necessidades que o mercado solicita, 
porque nos colocamos no lugar do cliente. 
Mais uma vez temos mais lançamentos para contar, 
continuando com a melhoria no mix de produtos 
oferecidos, o reconhecimento, a melhor leitura e 
imagem das embalagens em todos os sentidos.
Tendo em conta os diferentes segmentos, por um lado 
uma gama Premium com as suas diferentes soluções: 
alumínio, transitável e underfloor; em que os produtos 
estão localizados por espessura real de 4 mm. e a 
tradicional gama da Megaflex com produtos por peso, 
para as diferentes soluções que se adaptam a cada 
telhado em particular.
Além disso, temos agora a gama especializada, 
com a membrana Classe A, que cobre totalmente 
as necessidades dos profissionais especialistas em 
impermeabilização de telhados. Este produto possui um 
asfalto especialmente desenvolvido para o aplicador e 
alumínio NO CRACK, proporcionando muitos benefícios 
para todos os tipos de coberturas.
O nosso reconhecido revestimento de alumínio NO 
CRACK continua em vigor e cada dia com maior 
presença no mercado, testado durante este tempo 
e claro sempre com a garantia alargada de 10 anos, 
sempre apoiando os nossos clientes e acompanhando-
os como temos feito ao longo do anos destes 29 anos.
Esta nova imagem na embalagem proporciona uma 
comunicação mais simples e compreensível da gama 

Megaflex, permitindo uma escolha mais fácil do produto 
no ponto de venda, privilegiando a exposição dos 
diferentes produtos, que têm imagens representativas 
em cada embalagem.
Continuaremos fortalecendo nossa rede de 
distribuidores com displays, novas amostras, sinalização 
de marca para o ponto de venda e mais utilidades que 
planejamos melhorar em 2022.
Na constante atualização da gama, adicionamos a 
nova membrana alfaltica ultrarresistente, com grandes 
vantagens para o aplicador, com alumínio ultra-flexível 
e ultra-durável. Esta membrana foi desenvolvida para 
ser 3 vezes mais flexível, 3 vezes mais resistente e 
possui 2 vezes mais amplitude térmica de aplicação, 
permitindo que se adapte a qualquer tipo de superfície.
E também 2 complementos ideais como o selante de 
metal megaflex, ideal para união de peças metálicas e 
o selante de silicone acético megaflex, para uso geral 
e acabamento profissional.
Continuamos com esta grande transformação para 
seu benefício, em um processo de aperfeiçoamento e 
melhoria contínua, com a vantagem de fazer parte da 
família Saint-Gobain Argentina.
Agradecemos aos nossos clientes que trabalham 
todos os dias para melhorar a si mesmos, sem baixar 
os braços neste contexto difícil que temos que passar, 
fortalecendo a cada dia nosso vínculo e proximidade.
Vamos em busca de um 2022 melhor para todos.

Megaflex Saint Gobain Argentina.
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Escolha o produto certo 
para cada área do seu projeto

   GAMA TRANSITÁVEL
Para áreas transitáveis
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Linha auto-adesiva
Fácil de instalar a frio

   GAMA ALUMÍNIO
Para superfícies com pouco 

trânsito de pessoas

   GAMA SOB O PISO
Para contrapiso ou sob revestimentos
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Apresentação 
Rolos  
10 m. comprimento e
10; 20; 30; 40 e 50 cm. 
de largura.

Cor
Alumínio

Manta asfáltica auto-adhesiva, 
ideal para pequenas reparações.

Benefícios

• Ideal para pontos críticos

• De fácil aplicação

• Sem manutenção

Usos 
Para impermeabilizações rápidas e simples, de 
aplicação doméstica.

Dicas e segurança
Aplicar a temperaturas entre 10 °C e 30 °C, sem 
chuva ou geadas.
Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 
chuva e umidade, em posição horizontal e em forma 
de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.
Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas 
antes da aplicação para alcançar o equilíbrio 
desejado com a temperatura e umidade ambiente.
Para sua segurança, é recomendável contar com 
extintores de incêndio de gás carbônico ou pó 
químico no local da aplicação.

megafácil

Rendimento
  Largo    Ancho 
  10 cm. 20 cm.  30 cm.    40 cm.   50 cm.

  10 m.  1,00 2,00  3,00    4,00       5,00

Nota: os valores estão expressos em m2. Foram obtidos em 
condições padronizadas e podem ter pequenas diferenças 
dependendo da fabricação. Ver ficha técnica do produto.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

Modo de usar

1. Aplicar pintura asfáltica Megaflex
ou emulsão asfáltica Megaflex (de-
pendendo do substrato), como 
promotor de aderência, sobre o 
substrato no qual o produto deve 
ser aplicado. Aplicar com bro-
xa ou rolo uniformemente sobre 
toda a superfície, certificando-se 
de cobri-la por completo.

2. Retirar a película de polietileno 
antiaderente e colocar a auto-
-adesiva excercendo pressão 
suficiente para garantir que ne-
nhuma parte dela fique sem fa-
zer contato com a superfície.

DURABILIDADE FLEXÍVEL RESISTENTE

ALUMÍNIO 
NO CRACK
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megafácil

Manta asfáltica auto-adhesiva para 
impermeabilizações de áreas não 
transitáveis

Apresentação 
Rolo  
10 m. comprimento 
e 1 m. de largura. 

Benefícios

• De fácil aplicação a frio sem 
maçarico.

• Excelente aderência.

• Pronta para usar.

Usos 
Para impermeabilizar ou reparar coberturas não tran-
sitáveis ou lajes com trânsito eventual como telhados 
de zinco, telhas, fibrocimento, entre outros. Aplicação 
a frio, sem a necessidade de usar maçarico nem qual-
quer outro tipo de ferramenta de calor.

Rendimento 
10 m2 por rolo de 10 x 1 m. (comprimento x largura).
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, drenagens, etc.).

Cores
Alumínio, Branco e 
Vermelho

Modo de usar

2 . Retirar a primeira metade do an-
tiaderente progressivamente à medi-
da que o rolo se cola à superfície. Em 
seguida, retirar a segunda metade e 
colar. Sobrepor o pano consecutivo no 
mínimo 8 cm no sentido longitudinal. 
Nas extremidades dos rolos a sobrepo-
sição é de 15 cm para evitar infiltrações.

Dicas e segurança 
Aplicar a temperaturas entre 10 °C e 30 °C, sem 
chuva ou geadas.
Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos 
da chuva e umidade, em posição horizontal e em 
forma de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de 
altura.
Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas 
antes da aplicação para alcançar o equilíbrio 
desejado com a temperatura e umidade ambiente.
Para sua segurança, é recomendável contar com 
extintores de incêndio de gás carbônico ou pó 
químico no local da aplicação.

1 . Impermeabilizar previamente todos 
os ralos. Em seguida, colocar os rolos 
desde a parte mais próxima aos mes-
mos em direção à parte mais distante, 
perpendicular à inclinação. Estender 
completamente o rolo a ser aplicado 
para verificar sua posição correta. En-
rolar novamente.

3 . Fazer o rodapé nos muros peri-
metrais. As juntas entre o piso e a 
parede serão resolvidas com manta 
dupla para que o acabamento sobre 
elas seja arredondado.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

CONSUMO FLEXÍVELIMPERMEÁVEL

VÁRIAS CORES ALUMÍNIO
NO CRACK
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Manta asfáltica com revestimento de 
alumínio NO CRACK e reforçada com 
estrutura central de poliéster

geoalum

Apresentação 
Rolos  

40 kg.

Cor
Alumínio

Benefícios

• Maior resistência ao impacto.

• Máxima durabilidade.

• Impermeabilização definitiva.

Usos 
Para impermeabilização de terraços e coberturas não 
transitáveis que requerem maior resistência ou estão 
expostos a condições climáticas adversas, como 
granizo, etc.

Rendimento 
10 m2  por rolo de 1 x 10 mts. (largura x comprimento).
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 
chuva e umidade, em posição horizontal e em forma 
de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas antes 
da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado com 
a temperatura e umidade ambiente

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com 
extintores de incêndio de gás carbônico ou pó 
químico no local da aplicação.

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenrolar 
a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. 
Sobrepor o pano consecutivo no 
mínimo 8 cm no sentido longitudinal. 
Nas extremidades dos rolos a 
sobreposição é de 15 cm para evitar 
infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex ou 
emulsão asfáltica Megaflex, conforme 
o substrato. Em seguida, colocar os 
rolos desde a parte mais próxima aos 
mesmos em direção à parte mais 
distante, perpendicular à inclinação. 
Estender completamente o rolo a ser 
aplicado para verificar sua posição 
correta. Enrolar novamente.

3 . Unir as bordas entre as mantas, 
aquecendo com maçarico, e a seguir 
com colher de pedreiro, prensar e 
distribuir o exsudado asfáltico para 
selar a junta. Aplicar megaflex pintura 
aluminizada em todas as juntas para 
proteger o asfalto exposto à queima.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Manta asfáltica aluminizada de 4 mm. 
com revestimento de alumínio NO CRACK.

megalum

Apresentação
Rolo  

4 mm.

Colores
Alumínio, Branco e Vermelho

Benefícios

• Impermeabilização superior.

• Com proteção de alumínio.

• Resistência máxima.

Usos 
Para impermeabilização de lajes e decks não 
transitáveis, telhados de prédios de difícil acesso, 
telhados inclinados, telhas de metal ou fibrocimento.

Rendimento 
10 m2  por rolo de 1 x 10 mts. (largura x comprimento).
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 
chuva e umidade, em posição horizontal e em forma 
de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas antes 
da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado com 
a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com 
extintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico 
no local da aplicação.

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenrolar 
a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. 
Sobrepor o pano consecutivo no mínimo 
8 cm no sentido longitudinal. Nas 
extremidades dos rolos a sobreposição é 
de 15 cm para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex ou 
emulsão asfáltica Megaflex, conforme o 
substrato. Em seguida, colocar os rolos 
desde a parte mais próxima aos mesmos 
em direção à parte mais distante, 
perpendicular à inclinação. Estender 
completamente o rolo a ser aplicado 
para verificar sua posição correta. 
Enrolar novamente.

3 . Unir as bordas entre as mantas, 
aquecendo com maçarico, e a seguir 
com colher de pedreiro, prensar e 
distribuir o exsudado asfáltico para 
selar a junta. Aplicar megaflex pintura 
aluminizada para manta revestida de 
alumínio e megaflex pintura NO CRACK 
colorida para mantas com revestimento 
colorido, em todas as juntas para 
proteger o asfalto exposto à queima.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

MÁXIMA
FLEXIBILIDADE VÁRIOS CORES

CONSUMO

10 m2

ESPESSURA 4 mm.
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Manta asfáltica com revestimento de 
alumínio NO CRACK para coberturas não 
transitáveis.

clase A

Apresentação 
Rolos  

40 kg.

Cores
Alumínio, Branco e Vermelho

Benefícios

• Excelente terminação.

• Maior durabilidade.

• Alta resistência.

Usos 
Para impermeabilização de lajes e decks não 
transitáveis, telhados de prédios de difícil acesso, 
telhados inclinados, telhas de metal ou fibrocimento.

Rendimento 
10 m2  por rolo.
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 
chuva e umidade, em posição horizontal e em forma 
de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas antes 
da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado com 
a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com 
extintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico 
no local da aplicação.

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenrolar 
a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. 
Sobrepor o pano consecutivo no mínimo 
8 cm. no sentido longitudinal. Nas 
extremidades dos rolos a sobreposição é 
de 15 cm. para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex ou 
emulsão asfáltica Megaflex, conforme o 
substrato. Em seguida, colocar os rolos 
desde a parte mais próxima aos mesmos 
em direção à parte mais distante, 
perpendicular à inclinação. Estender 
completamente o rolo a ser aplicado 
para verificar sua posição correta. 
Enrolar novamente.

3 . Unir as bordas entre as mantas, 
aquecendo com maçarico, e a seguir 
com colher de pedreiro, prensar e 
distribuir o exsudado asfáltico para 
selar a junta. Aplicar megaflex pintura 
aluminizada para manta revestida de 
alumínio e megaflex pintura NO CRACK 
colorida para mantas com revestimento 
colorido, em todas as juntas para 
proteger o asfalto exposto à queima.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

MÁXIMA
FLEXIBILIDADE IMPERMEÁVEL VÁRIOS CORESALUMINIO

NO CRACK



21

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos 

da chuva e umidade, em posição horizontal e em forma 
de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico no 
local da aplicação.

Manta asfáltica com revestimento de 
alumínio NO CRACK.

NO CRACK plus

Apresentação 
Rolos  

40 kg.

Cores
Alumínio, Branco, Vermelho e Cinza

Benefícios

• Excelente terminação.

• Maior durabilidade.

• Alta resistência.

Usos 
Para impermeabilização de lajes e decks não tran-
sitáveis, telhados de prédios de dif ícil acesso, te-
lhados inclinados, telhas de metal ou fibrocimento.

Rendimento 
10 m2  por rolo.
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o an-
tiaderente por completo. Desenrolar a 
parte aquecida e aplicar uma leve pres-
são para ajudar na aderência. Sobrepor 
o pano consecutivo no mínimo 8 cm no 
sentido longitudinal. Nas extremidades 
dos rolos a sobreposição é de 15 cm. para 
evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex ou 
emulsão asfáltica Megaflex, conforme o 
substrato. Em seguida, colocar os rolos 
desde a parte mais próxima aos mesmos 
em direção à parte mais distante, per-
pendicular à inclinação. Estender com-
pletamente o rolo a ser aplicado para 
verificar sua posição correta. 
Enrolar novamente.

3 . Unir as bordas entre as mantas, 
aquecendo com maçarico, e a se-
guir com colher de pedreiro, prensar 
e distribuir o exsudado asfáltico para 
selar a junta. Aplicar megaflex pintura 
aluminizada para manta revestida de 
alumínio e megaflex pintura NO CRACK 
colorida para mantas com revestimen-
to colorido, em todas as juntas para 
proteger o asfalto exposto à queima.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

MÁXIMA
FLEXIBILIDADE IMPERMEÁVEL VÁRIOS CORESALUMINIO

NO CRACK
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Manta asfáltica com revestimento de 
alumínio NO CRACK.

NO CRACK

Apresentação 
Rolos  

35 kg. 

Cores
Alumínio, Branco, Vermelho e Cinza

Benefícios

• Alta resistência.

• Maior flexibilidade.

• Maior durabilidade.

Usos 
Para impermeabilização de lajes e decks não transi-
táveis, telhados de prédios de difícil acesso, telhados 
inclinados, telhas de metal ou fibrocimento.

Rendimiento
10 m2 por rolo.
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 

chuva e umidade, em posição horizontal e em forma de 
pirâmide, sem exceder 5 fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio. Desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico no 
local da aplicação.

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o an-
tiaderente por completo. Desenrolar a 
parte aquecida e aplicar uma leve pres-
são para ajudar na aderência. Sobrepor 
o pano consecutivo no mínimo 8 cm no 
sentido longitudinal. Nas extremidades 
dos rolos a sobreposição é de 15 cm. 
para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex ou 
emulsão asfáltica Megaflex, conforme o 
substrato. Em seguida, colocar os rolos 
desde a parte mais próxima aos mes-
mos em direção à parte mais distante, 
perpendicular à inclinação. Estender 
completamente o rolo a ser aplicado 
para verificar sua posição correta. Enro-
lar novamente.

3 . Unir as bordas entre as mantas, 
aquecendo com maçarico, e a seguir 
com colher de pedreiro, prensar e dis-
tribuir o exsudado asfáltico para selar 
a junta. Aplicar megaflex pintura alumi-
nizada para manta revestida de alumí-
nio e megaflex pintura NO CRACK colorida 
para mantas com revestimento colori-
do, em todas as juntas para proteger o 
asfalto exposto à queima.

VÁRIOS CORES

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.



23

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 
chuva e umidade, em posição horizontal e em forma 
de pirâmide, sem exceder 7 fileiras de altura.

 Aplicar sem chuva ou geada.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico 
no local da aplicação.

Manta asfáltica com revestimento de 
alumínio ultra-flexível e ultra-durável.

Apresentação 
Rolos  

1 m. de largura por 
10 m. de comprimento

Benefícios
• 3 vezes mais flexível (sistema superflex).

• 2 vezes mais forte.

• 2 vezes maior amplitude térmica de 
aplicação.

Usos 
Para impermeabilização de lajes e decks não transi-
táveis, telhados de prédios de difícil acesso, telhados 
inclinados, telhas de metal ou fibrocimento.

Rendimento
10 m2 por rolo.
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Modo de usar

2 . Aqueça o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até que o antia-
derente esteja completamente der-
retido. Desenrole a parte aquecida e 
exerça uma leve pressão para ajudar 
na aderência. Sobreponha o pano con-
secutivo não inferior a 8 cm. longitudi-
nalmente. Nas extremidades dos rolos 
sobrepõem-se 15 cm. para evitar qual-
quer vazamento.

1 . Anteriormente impermeabiliza todos 
os drenos.
Em seguida, coloque os rolos da parte 
mais próxima a eles até a parte mais 
distante, perpendicular à inclinação.
Estenda completamente o rolo a ser 
aplicado para verificar sua posição 
correta.
Enrole novamente.

3 . Unir as bordas entre as mantas, 
aquecendo com maçarico, e a seguir 
com colher de pedreiro, prensar e dis-
tribuir o exsudado asfáltico para selar 
a junta. Aplicar megaflex pintura alumi-
nizada em todas as juntas para prote-
ger o asfalto exposto à queima.

ultraresist

Cor
Alumínio

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

MÁXIMA
FLEXIBILIDADE IMPERMEÁVEL
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Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 

chuva e umidade, em posição horizontal e em forma de 
pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico no 
local da aplicação.

Manta asfáltica impermeabilizante com 
revestimento de alumínio.

mgx

Apresentação 
Rollos  

40 kg. e 35 kg.

Cor
Alumínio

Benefícios

• Alta resistência.

• Alta flexibilidade.

• Alta resistência.

Usos 
Para impermeabilização de áreas não transitáveis, te-
lhados de prédios de difícil acesso, telhados inclina-
dos, telhas de metal ou fibrocimento, lajes de concre-
to, entre outros.

Rendimento 
10 m2 por rolo
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenro-
lar a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. So-
brepor o pano consecutivo no mínimo 
8 cm no sentido longitudinal. Nas ex-
tremidades dos rolos a sobreposição é 
de 15 cm para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex ou 
emulsão asfáltica Megaflex, conforme o 
substrato. Em seguida, colocar os rolos 
desde a parte mais próxima aos mes-
mos em direção à parte mais distante, 
perpendicular à inclinação. Estender 
completamente o rolo a ser aplicado 
para verificar sua posição correta. En-
rolar novamente.

3 . Unir as bordas entre as mantas, 
aquecendo com maçarico, e a seguir 
com colher de pedreiro, prensar e dis-
tribuir o exsudado asfáltico para selar 
a junta. Aplicar megaflex pintura alumi-
nizada em todas as juntas para prote-
ger o asfalto exposto à queima.

IMPERMEAVEL RESISTENTEFLEXIVEL

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.



25



26

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 

chuva e umidade, em posição horizontal e em forma de 
pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico no 
local da aplicação.

Manta asfáltica para impermeabilizar 
áreas transitáveis com terminação 
colorida incorporada.

geocolor

Apresentação 
Rolos  

40 kg.

Benefícios

• Máxima resistência ao alto trânsito.

• Cor duradoura.

• Excelente acabamento.

Usos 
Para impermeabilização de áreas transitáveis.

Rendimento 
10 m2 por rolo.

Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenro-
lar a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. 
Sobrepor o pano consecutivo no míni-
mo 8 cm. no sentido longitudinal. Nas 
extremidades dos rolos a sobreposi-
ção é de 15 cm. para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex 
ou emulsão asfáltica Megaflex, confor-
me o substrato. Em seguida, colocar 
os rolos desde a parte mais próxi-
ma aos mesmos em direção à parte 
mais distante, perpendicular à incli-
nação. Estender completamente o 
rolo a ser aplicado para verificar sua 
posição correta. Enrolar novamente.

3 . Soldar as sobreposições entre 
panos aquecendo com maçarico, e 
depois, com uma colher de pedreiro, 
prensar e espalhar o asfalto extruda-
do para selar a junta. Aplicar pintura 
NO CRACK Megaflex Colorida à base 
de água na área de extrudado para 
proteger o asfalto que foi exposto 
durante a soldagem e para obter um 
acabamento estético adequado.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

Cores
Branco, Cinza, Verde e Vermelho.
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Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 

chuva e umidade, em posição horizontal e em forma de 
pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico no 
local da aplicação..

Manta asfáltica transitável, com 
revestimento geotêxtil para 
impermeabilização de superfícies.

geomax

Apresentação 
Rolos  

4 mm.

Benefícios

• Máxima resistência ao alto trânsito.

• Excelente acabamento.

• Maior durabilidade.

Usos 
Para impermeabilização de áreas transitáveis; tanto 
lajes, telhados ou terraços acessíveis, muros de con-
tenção, canteiros, sacadas, impermeabilizações sob a 
betonilha, etc.

Rendimento 
10,6 m2 por rolo.
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenro-
lar a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. 
Sobrepor o pano consecutivo no míni-
mo 8 cm. no sentido longitudinal. Nas 
extremidades dos rolos a sobreposi-
ção é de 15 cm. para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex 
ou emulsão asfáltica Megaflex, confor-
me o substrato. Em seguida, colocar 
os rolos desde a parte mais próxi-
ma aos mesmos em direção à parte 
mais distante, perpendicular à incli-
nação. Estender completamente o 
rolo a ser aplicado para verificar sua 
posição correta. Enrolar novamente.

3 . Soldar as sobreposições entre 
panos aquecendo com maçarico, e 
depois, com uma colher de pedreiro, 
prensar e espalhar o asfalto extruda-
do para selar a junta. Aplicar mega-
flex pintura geotrans em toda a super-
fície para revestir o geotêxtil.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

CONSUMO

10 m2

IMPERMEÁVEL TRANSITÁVEL

Cor
Cinza.
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Usos 
Para impermeabilização de varandas, terraços e te-
lhados transitáveis.
Aplicável em telhados e lajes planas, áreas de fácil 
acesso, paredes de contençao, sacadas, impermea-
bilizaçoes sob o piso.

Rendimento 
10,6 m2 por rolo
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Manta asfáltica transitável com 
revestimento geotêxtil.

geotrans

Apresentação 
Rolos  

36 kg. e 40 kg.

Benefícios

• Alta resistência ao trânsito.

• Maior durabilidade.

• Excelente acabamento.

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 

chuva e umidade, em posição horizontal e em forma de 
pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico no 
local da aplicação.

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desen-
rolar a parte aquecida e aplicar uma 
leve pressão para ajudar na aderên-
cia. Sobrepor o pano consecutivo no 
mínimo 8 cm no sentido longitudinal. 
Nas extremidades dos rolos a sobre-
posição é de 15 cm para evitar infil-
trações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex 
ou emulsão asfáltica Megaflex, confor-
me o substrato. Em seguida, colocar 
os rolos desde a parte mais próxima 
aos mesmos em direção à parte mais 
distante, perpendicular à inclinação. 
Estender completamente o rolo a ser 
aplicado para verificar sua posição 
correta. Enrolar novamente.

3 . Soldar as sobreposições entre 
panos aquecendo com maçarico, e 
depois, com uma colher de pedrei-
ro, prensar e espalhar o asfalto ex-
trudado para selar a junta. Aplicar 
megaflex pintura geotrans em toda a 
superfície para revestir o geotêxtil.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

CONSUMO

10 m2

MÁXIMA
FLEXIBILIDADE IMPERMEÁVEL TRANSITÁVEL

Cor
Cinza.
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Dicas e segurança
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos 
da chuva e umidade, em posição horizontal e em for-
ma de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.
 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.
 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.
 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico 
no local da aplicação.

Manta asfáltica de alta resistência para 
impermeabilizações sob o piso, com 
reforço de estrutura central de poliéster.

geocen

Apresentação
Rolo  

4 mm.

Benefícios

• Maior resistência ao impacto.

• Maior durabilidade.

• Impermeabilização definitiva.

Usos 
Para impermeabilização de áreas onde a manta não 
está exposta.
Em pisos onde a impermeabilização é resolvida com 
uma manta sob o contrapiso, fundações, porões e 
muros de contenção.

Rendimento
10 m2 por rolo.
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenro-
lar a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. So-
brepor o pano consecutivo no mínimo 
8 cm no sentido longitudinal. Nas ex-
tremidades dos rolos a sobreposição é 
de 15 cm. para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex 
ou emulsão asfáltica Megaflex, confor-
me o substrato. Em seguida, colocar 
os rolos desde a parte mais próxi-
ma aos mesmos em direção à parte 
mais distante, perpendicular à incli-
nação. Estender completamente o 
rolo a ser aplicado para verificar sua 
posição correta. Enrolar novamente.

3 . Soldar as sobreposições entre panos 
aquecendo com maçarico, e depois, com 
uma colher de pedreiro, prensar e espalhar 
o asfalto extrudado para selar a junta. Esta 
manta não é adequada para ser exposta 
às intempéries e, portanto, deve receber 
um acabamento superficial, formando um 
sistema onde a manta descansa sob ou-
tro elemento. Uma vez aplicado o produto, 
será necessário derreter o polietileno ex-
posto com maçarico para melhorar a mor-
dente para a argamassa posterior.

Cor
Preto

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

CONSUMO

10 m2

MÁXIMA
FLEXIBILIDADE IMPERMEÁVEL USO SOB O PISO
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Manta asfáltica de 4 mm. para 
impermeabilizações sob o piso.

meganor

Benefícios

• Alta resistência.

• Máxima impermeabilização.

• Máxima durabilidade.

Usos 
Para impermeabilização de áreas onde a manta não 
está exposta.
Em pisos onde a impermeabilização é resolvida com 
uma manta sob o contrapiso, fundações, porões e 
muros de contenção.

Rendimento
10 m2 por rolo.
Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos 
da chuva e umidade, em posição horizontal e em for-
ma de pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.
 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.
 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.
 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico 
no local da aplicação.

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenro-
lar a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. So-
brepor o pano consecutivo no mínimo 
8 cm. no sentido longitudinal. Nas ex-
tremidades dos rolos a sobreposição 
é de 15 cm. para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex ou 
emulsão asfáltica Megaflex, conforme o 
substrato. Em seguida, colocar os rolos 
desde a parte mais próxima aos mes-
mos em direção à parte mais distante, 
perpendicular à inclinação. Estender 
completamente o rolo a ser aplicado 
para verificar sua posição correta. 
Enrolar novamente.

3 . Soldar as sobreposições entre panos 
aquecendo com maçarico, e depois, com 
uma colher de pedreiro, prensar e espalhar 
o asfalto extrudado para selar a junta. Esta 
manta não é adequada para ser exposta 
às intempéries e, portanto, deve receber 
um acabamento superficial, formando 
um sistema onde a manta descansa sob 
outro elemento. Uma vez aplicado o pro-
duto, será necessário derreter o polietileno 
exposto com maçarico para melhorar a 
mordente para a argamassa posterior.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

Apresentação
Rolo  

4 mm.

Cor
Preto
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Dicas e segurança 
 Armazenar os rolos em áreas cobertas, protegidos da 

chuva e umidade, em posição horizontal e em forma de 
pirâmide, sem exceder cinco fileiras de altura.

 Dispor dos produtos no local pelo menos 2 horas an-
tes da aplicação para alcançar o equilíbrio desejado 
com a temperatura e umidade ambiente.

 Aplicar com temperaturas entre 10°C e 30°C, sem 
chuvas ou geadas.

 Para sua segurança, é recomendável contar com ex-
tintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico no 
local da aplicação.

Manta asfáltica para impermeabilizações 
sob o piso em terraços e coberturas.

mgx nor

Benefícios

•  Alta resistência.

• Alta impermeabilidade.

• Alta durabilidade.

Usos 
Para realizar impermeabilizações sob o piso em terra-
ços, coberturas, em contrapisos ou laje e/ou concreto 
armado.

Rendimento 
10 m2 por rolo.

Nota: Para o cálculo dos materiais, considerar entre 
10% e 20% de desperdício devido à sobreposição de 
rolos e ao tratamento de pontos críticos (rufos, saídas 
de ventilação, ralos, etc.).

Apresentação 
Rolos  

35 kg. e 40 kg.

Cor
Preto.

Modo de usar

2 . Aquecer o rolo com maçarico na 
porção a ser aplicada até derreter o 
antiaderente por completo. Desenro-
lar a parte aquecida e aplicar uma leve 
pressão para ajudar na aderência. So-
brepor o pano consecutivo no mínimo 
8 cm. no sentido longitudinal. Nas ex-
tremidades dos rolos a sobreposição 
é de 15 cm. para evitar infiltrações.

1 . Impermeabilizar primeiro todos os 
ralos com pintura asfáltica Megaflex 
ou emulsão asfáltica Megaflex, confor-
me o substrato. Em seguida, colocar 
os rolos desde a parte mais próxi-
ma aos mesmos em direção à parte 
mais distante, perpendicular à incli-
nação. Estender completamente o 
rolo a ser aplicado para verificar sua 
posição correta. Enrolar novamente.

IMPERMEÁVEL USO SOB O PISO

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

3 . Soldar as sobreposições entre panos 
aquecendo com maçarico, e depois, com 
uma colher de pedreiro, prensar e espa-
lhar o asfalto extrudado para selar a jun-
ta. Esta manta não é adequada para ser 
exposta às intempéries e, portanto, deve 
receber um acabamento superficial, for-
mando um sistema onde a manta descan-
sa sob outro elemento. Uma vez aplicado o 
produto, será necessário derreter o polieti-
leno exposto com maçarico para melhorar 
a mordente para a argamassa posterior.
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Primer asfáltico à prova d’água à base 
de solvente.

pintura asfáltica

Benefícios

• Alta aderência.

• Secagem ultrarrápida.

• Ideal para tratamento anticorrosivo.

Apresentação 
Balde de metal de  

1; 4 e 18 litros.

Tambor de  

200 litros.

Usos 
Para utilizar sobre concreto, superfícies cimentícias, 
madeira, fibrocimento, superfícies metálicas, etc.

Rendimento
0,5 litro/m2 (em 2 mãos). 

Nota: Os valores são aproximados e dependerão da 
planicidade e do tipo de superfície sobre a qual deve 
ser aplicado.

Dicas e segurança
 A aplicação deve ser realizada a frio pois o produto 

é inflamável. Manter afastado de chamas ou fontes de 
calor.

 Aplicar em lugares abertos e bem ventilados.

 Cobrir todo o asfalto extrudado exposto.

Modo de usar

Aplicar a pintura sobre a superfície de forma ma-
nual, utilizando para isso uma broxa, um rolo ou 
um rodo.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Primer asfáltico impermeável à base 
de água.

emulsión asfáltica

Benefícios

• Alto rendimento.

• Para pisos e paredes.

• Ideal sobre EPS e Poliuretano.

Usos 
É aplicado para imprimação de membranas asfálticas 
sobre diversos tipos de superfícies. Ideal para aplicar 
sobre superfícies cimentícias, poliuretânicas ou com 
isolamento térmico de poliestireno expandido.

Rendimento
0,5 kg/m2 (em 2 mãos).
 
Nota: Os valores são aproximados e dependerão da 
planicidade e do tipo de superfície sobre a qual deve 
ser aplicado.

Dicas e segurança
 Aplicar em lugares abertos e ventilados.

 Não diluir com nenhum tipo de solvente orgânico 
(querosene, aguarrás, entre outros).

 Se for aplicada apenas uma mão, deve-se aplicar 
pura.

 Não aplicar em condições de extrema umidade.

 Assegurar-se de cobrir toda a superfície..

Modo de usar

Aplicar uma primeira demão diluída a 20% de 
água com broxa, rolo ou rodo.
Aplicar uma segunda demão pura.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

Apresentação 
Balde de metal de  

4 kg. e 18 quilos.

Tambor de  

200 quilos.

Caixa de

10 e 18 quilos.
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asfalto duro

Primer asfáltico impermeabilizante em blocos para aplicação à quente.

Apresentação 
Saco  

20 quilos.

Cor
Preto

Apresentação 
Saco  

20 quilos.

Cor
Preto

Benefícios

• Excelente aderência.

• Ideal para juntas de dilatação.

• Alta resistência a raios UV.

Benefícios

• Excelente aderência.

• Ideal para reparação de rachaduras.

• Alta resistência a raios UV.

Usos 
Para acabamento de juntas de dilatação. 
Reparação de juntas ou rachaduras. 
Fixação de pisos de parquet, entre outros usos industriais.

Usos 
Para reparação de rachaduras não expostas. 
Como promotor de aderência de briquetes úmidos. 
Vedação da caixa de junção de cabos.

asfalto plástico

Os ligantes asfálticos devem ser aquecidos em caldeiras especiais a uma temperatura de 180°C a 200°C até 
que estejam completamente derretidos. Quando estiver em estado líquido, despejar o asfalto sobre a super-
fície ou junta de dilatação.

Rendimento
Como primer 0,5 a 1 kg./m2.
Para impermeabilizações completas ou parciais o consumo mínimo recomendado é de 3 kg./m2.
Nota: Os valores são aproximados e dependerão da planicidade e do tipo de superfície sobre a qual deve ser aplicado.

Dicas e segurança
 É imprescindível utilizar equipamentos de proteção individual para sua aplicação (camisa de manga comprida, 

luvas, calçados industriais, óculos de segurança, etc.).
    Aplicar em lugares abertos e bem ventilados.
    É necessário contar com extintor de incêndio tipo ABC.

Modo de usar

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Revestimento acrílico impermeável 
como complemento da manta geotrans

pintura geotrans

Apresentação 
Baldes de  

20 litros

Cores
Branco, Vermelho e Verde

Benefícios

• Resistente aos raios UV.

• Excelente acabamento.

• Pronta para usar.

Usos 
Para aplicação sobre manta geotrans Megaflex, em im-
permeabilizações asfálticas de aplicação in situ.

Rendimento
1 kg./m2.
 
Nota: Os valores são aproximados e dependerão do 
uso e da absorção da superfície.

Dicas e segurança 
 A superfície a ser coberta deve estar completamente 

seca e sem umidade, poeira, óleo, graxa ou qualquer tipo 
de resíduo que possa atuar como agente desmoldante.

 Não aplicar em condições de chuva ou quando a umi-
dade ambiente exceder 80%, o que impedirá a secagem 
correta da superfície. Em caso de chuva durante a noite, 
depois de aplicar uma mão, certifique-se de que a super-
fície tenha secado completamente antes de continuar 
com o trabalho. Se for possível esperar outras 24 horas.

 Deixar secar de 24 a 48 horas após a aplicação da última 
demão, dependendo da umidade e temperatura ambiente.

 Diluir unicamente com água. Não utilizar solventes.
 Permitir a secagem correta entre as demãos.

Modo de usar

1. Aplicar uma primeira demão nas sobrepo-
sições entre as camadas da membrana Geo-
trans previamente instalada, usando um rolo 
ou broxa.
2. Diluir a primeira demão e colocá-la na su-
perfície como primer.
Em seguida, cobrir toda a superfície com uma 
segunda demão pura, incluindo as sobrepo-
sições, espalhando a pintura uniformemente.
3. Aplicar uma terceira demão, repetindo a 
etapa anterior.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Pintura asfáltica aluminizada.

pintura aluminizada

Benefícios

• Maior durabilidade do sistema.

• Excelente acabamento.

• Fácil de aplicar.

Apresentação 
Baldes de metal de  

1; 4 e 18 litros.

Usos 

Para tratamento e proteção de asfalto em sobrepo-
sições de mantas asfálticas com alumínio e/ou para 
pintura e proteção de impermeabilizações e mantas 
asfálticas deterioradas.

Rendimento
Para juntas: 1 litro cada 100 m² de manta aplicada.
Para pintar mantas: entre 0,3 litros y 0,5 litros por m² 
em 2 demãos.

Nota: Os valores são aproximados e dependerão da 
planicidade e do tipo de superfície sobre a qual deve 
ser aplicado.

Dicas e segurança

 A aplicação deve ser realizada a frio pois o produto 
é inflamável.

 Não diluir ou misturar o produto com água.

 Cobrir todo o asfalto extrudado exposto.

Modo de usar

Agitar o conteúdo do recipiente até obter uma 
cor homogênea sem perceber nenhum material 
aglomerado no fundo do recipiente.

Aplicar 2 demãos cruzadas com broxa ou rolo. 
Deixar secar entre 1 e 2 horas entre cada demão, 
dependendo da temperatura.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Usos 

Para aplicação sobre juntas de mantas asfálticas com 
revestimento NO CRACK colorida. Em impermeabiliza-
ções asfálticas de aplicação in situ.

Rendimento
250 g./m2.

Nota: Os valores são aproximados e dependerão do 
uso e da absorção da superfície.

Dicas e segurança

 Permitir a secagem correta entre as camadas aplica-
das. O tempo de secagem entre as camadas é entre 
4 e 6 horas, dependendo das condições climáticas no 
momento da aplicação.
 Não aplicar em condições de chuva ou quando a umi-
dade ambiente exceder 80%, o que impedirá que a su-
perfície seque corretamente.
 Diluir unicamente com água. Não utilizar solventes.

Modo de usar

Aplicar uma primeira demão utilizando rolo ou 
broxa, cobrindo completamente a junta da manta 
asfáltica com revestimento NO CRACK colorida ins-
talada previamente.

Aplicar uma segunda demão permitindo comple-
tar um sistema de impermeabilização adequado.

Pintura para acabamento de sistema 
NO CRACK COLORIDA.

pintura NO CRACK color

Benefícios

• Excelente acabamento.

• Fácil de aplicar.

• Pronta para usar.

Apresentação 
Balde de  

4 quilos.

Colores
Branco, Verde, Vermelho e Cinza.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Manta líquida com poliuretano para
impermeabilizar coberturas muito
deterioradas.

megaflex techos PU

Apresentação 
Baldes de  

20 quilos.

Cor
Branco.

Beneficios

• Alta resistência.

• Máxima flexibilidade.

• Pronta para usar.

Usos 
Com poliuretano, para impermeabilização de cober-
turas muito deterioradas; aplicável sobre contrapisos 
de cimento, concreto, PVC, cerâmica porosa não es-
maltada, fibrocimento, telhas, manta acrílica, manta 
asfáltica com revestimento geotêxtil.

Consumo 
1,5 quilos/m2.
 
Nota: Os valores são aproximados e dependerão da
planicidade e homogeneidade da superfície sobre a
qual será aplicado.

Dicas e segurança 
 Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ou superiores 
a 30°C.

 Não aplicar com risco de chuva ou geada.
 Recomenda-se realizar os trabalhos a partir do meio-dia 
para permitir que a superfície evapore qualquer água ou 
umidade remanescente que possa ter sido gerada pela 
ação do orvalho ou outros fatores.

 A superfície a ser revestida deve estar completamente seca 
e isenta de umidade, poeira, óleo, graxa ou qualquer tipo de 
resíduo que possa atuar como desmoldante.

 Em caso de chuva durante a noite, depois de aplicar uma 
demão, certifique-se de que a superfície secou comple-
tamente antes de continuar com o trabalho. Se possível, 
aguarde mais 24 horas.

 Deixe secar entre 24 e 48 horas após a aplicação da última 
demão. O tempo de secagem entre demãos pode variar 
dependendo da umidade e temperatura ambiente.

Modo de usar

2 . Aplicar 1 demão de imprimação 
diluída a 25% (3 partes do produto e 
1 parte de água) com rolo, pincel ou 
broxa.
Deixar secar de 2 a 4 horas, depen-
dendo da umidade e temperatura 
ambiente.

1 . Tratar especificamente pontos crí-
ticos tais como: ralos, saídas de ven-
tilação, junções entre planos, rufos, 
juntas de dilatação, etc.
Nestes pontos singulares, é aconse-
lhável usar uma faixa geotêxtil como 
reforço entre a primeira e a segunda 
demão.

3 . Aplicar a primeira demão pura, 
sem diluir, com rolo, pincel ou broxa e 
deixar secar no mínimo por 6 horas.
Aplicar a segunda demão também
pura, sem diluir e cruzada em rela-
ção à aplicação anterior.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.

MÁXIMA
FLEXIBILIDADE
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Manta líquida reforçada com fibra para 
impermeabilização de coberturas 
transitáveis.

megaflex techos

Presentación 
Baldes de  

1; 4; 10 e 20 quilos.

Cores
Branco, Verde e Vermelho.

Benefícios

• Alta resistência.

• Excelente acabamento.

• Pronta para usar.

Usos 
Para impermeabilização e manutenção de coberturas 
de tráfego; aplicável sobre contrapisos, concreto, PVC, 
cerâmica porosa não esmaltada, fibrocimento, telhas, 
manta acrílica, manta asfáltica com revestimento 
geotêxtil.

Consumo 
1,5 quilos/m2.

Nota: Os valores são aproximados e dependerão da 
planicidade e homogeneidade da superfície sobre a 
qual será aplicado.

Modo de usar

2 . Aplicar 1 demão de imprimação 
diluída a 25% (3 partes do produto e 
1 parte de água) com rolo, pincel ou 
broxa.
Deixar secar de 2 a 4 horas, depen-
dendo da umidade e temperatura 
ambiente.

1 . Tratar especificamente pontos crí-
ticos tais como: ralos, saídas de ven-
tilação, junções entre planos, rufos, 
juntas de dilatação, etc.
Nestes pontos singulares, é aconse-
lhável usar uma faixa geotêxtil como 
reforço entre a primeira e a segunda 
demão.

3 . Aplicar a primeira demão pura, 
sem diluir, com rolo, pincel ou broxa e 
deixar secar no mínimo por 6 horas.
Aplicar a segunda demão também 
pura, sem diluir e cruzada em rela-
ção à aplicação anterior.

Tips y seguridad 
 Não aplicar com temperaturas inferiores a 10°C nem su-
periores a 30°C.

 No aplicar quando houver risco de chuva ou geada.
 Recomendase realizar o trabalho a partir do meiodia para 
permitir que a superfície evapore toda a água ou umida-
de restante que possa ter sido gerada pelo orvalho ou por 
outros fatores.

 A superfície a ser coberta deve estar completamente 
seca e sem umidade, poeira, óleo, graxa ou qualquer tipo 
de resíduo que possa atuar como agente desmoldante.

 No caso de chuva durante a noite, depois de aplicar uma 
demão, certifiquese de que a superfície esteja comple-
tamente seca antes de continuar com o trabalho. Se for 
possível esperar outras 24 horas.

 Deixar secar de 24 a 48 horas após a última demão ter sido 
aplicada. O tempo de secagem entre as camadas pode va-
riar dependendo da umidade e da temperatura ambiente.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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sellametales

selametais: soldagem química a base de 
elastômeros sintéticos.

Apresentação 
Cartucho de 300 gr.

Cor
Zinco.

Benefícios

• Ideal para a junção de peças metálicas.

• Excelente aderência.

• Não causa ferrugem.

Usos 
Para aplicar em superfícies de chapas galvanizadas e 
de alumínio, calhas, condutores de ar condicionado e 
elementos de zinco em geral, entre si ou para alvena-
ria, fibrocimento, telhas, metais e madeira em geral.

Dicas e segurança 
 Pintável depois de curado.
 Depois de curado, o material só pode ser removido 
por meios abrasivos ou mecânicos.

 Antes de utilizar o produto consultar na Ficha de Seguran-
ça.

 Utilizar em ambientes ventilados.
 Não aplicar em áreas submersas em água.
 Limpar as ferramentas limpas com um solvente orgânico. 

Modo de usar

Composição 
Polímero à base de borracha sintética termoplástica.

Características técnicas
Formação de película: entre 7 e 20 minutos 
                                          (a temperatura ambiente).

Secagem: 3 mm cada 24 horas.

Temperatura de aplicação: entre 5 °C e 35 °C.

Nota: Estes resultados foram obtidos em testes realizados 
sob condições padronizadas e podem variar de acordo com 
as condições da instalação.

Apresentação
Cartucho de 300 gr.

Cor
Zinco.

2. Cortar a ponta do bico chanfrado 
na seção desejada. Inserir o con-
junto na pistola aplicadora.

1. Cortar a extremidade do obtura-
dor do cartucho e enroscar no bico 
aplicador.

3. Depois de aplicado, alisar o pro-
duto com uma espátula.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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silicona acética

Benefícios

• Ideal para banheiros, cozinhas e janelas.

• Excelente aderência.

• Alta elasticidade.

silicone acético: selante de silicone de 
cura acética. Uso geral e profissional.

Apresentação 
Cartucho de 280 ml.

Cor
Transparente

Apresentação
Cartucho de 280 ml.

Cor
Transparente

Usos 
Para aplicar em superfícies lisas como alumínio, vidros 
comuns, azulejos, pias, sanitários, marcos de janelas.

Composição 
Polímero a base de borracha de silicone de reticula-
ção acética, componente que vulcaniza a tempera-
tura e umidade ambiente.

Características técnicas
Formação de película: entre 5 e 15 minutos 
                                          (a temperatura ambiente).
Tempo de secagem ao toque: entre 15 e 20 minutos.
Alongamento em %: 600.
Dureza Shore A: 20.
Secagem: 3 mm cada 24 horas..

Modo de usar

Tips y seguridad 
 Não pintar nem envernizar.
 Utilizar sobre materiais não porosos.
 Antes de utilizar o produto, consultar a ficha de segurança.
 Temperatura de aplicação: entre 5 °C e 35 °C.
 Não aplicar em áreas transitáveis.
 Não aplicar sobre vidro laminado, metal corrosivo, espel-
hos, superfícies pintadas ou alcalinas, acrílicos, plásticos a 
base de polietileno, polipropileno e policarbonato.

 Não aplicar em áreas submersas em água.
 Não usar para selar fachadas de vidro ou qualquer uso que 
precise de resistência superficial.

 Limpar as ferramentas limpas com um solvente orgânico.
 Depois de curado o material só é removido de forma mecânica.

2. Cortar a ponta do bico chanfrado 
na seção desejada. Inserir o conjun-
to na pistola aplicadora.

1. Cortar a extremidade do obtura-
dor do cartucho e enroscar no bico 
aplicador.

3. Depois de aplicado, alisar o pro-
duto com uma espátula. Retirar a fita 
antes que o selante forme película.

Conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Aditivo plastificante para substituição de 
cal em misturas cimentícias.

stopkal

Apresentação 
Recipiente de  

1 litro.

Benefícios

• Melhor aderência da mistura.

• Menor risco de fissuras.

• Menor risco de fissuras.

Usos 
Para substituição de cal em misturas cimentícias.
Para aditivar colocação de alvenaria (tijolos, blocos), re-
boco grosso, reboco fino, monocamada, reboco hidro-
repelente, argamassas, lajes, contrapisos, concreto, 
submurações, alvenaria em porões, colocação de lajo-
tas, cerâmica e mosaicos.

Rendimento
20 ml. por balde de cimento.

Nota: a quantidade de baldes de cimento dependerá 
da mistura a ser feita.

Dicas e segurança
 Pode ser usado sobre outras misturas à base de cal, 
em alguns casos é necessário usar uma ponte de ad-
erência com um aditivo de ligação.

 Os tempos mínimos de mistura devem ser respeitados a fim 
de obter uma mistura homogênea e evitar patologias devidas 
ao enfraquecimento ou baixa plasticidade das argamassas.

 Utilizar sempre areia limpa para evitar a contaminação das 
argamassas. No caso de trabalhar com areia úmida, reduzir a 
quantidade de água a ser incorporada à mistura.

 O excesso de água na mistura pode causar uma perda de re-
sistência na argamassa. O tempo mínimo de mistura sugerido 
é de 7 minutos. Este é o tempo necessário para obter uma 
mistura perfeita dos materiais e para permitir a incorporação 
de ar que dará trabalhabilidade e plasticidade à mistura

 Pode requerer menos água do que a previamente calculada, 
pois o tempo de mistura modifica a consistência da mistura 
sem a necessidade de adicionar água

 É aconselhável adicionar água lentamente e em pequenas 
quantidades, de modo a não exceder a quantidade de água 
incorporada

 Quando for necessário adicionar outros aditivos à mistura (por 
exemplo, aditivo hidro-repelente), estes devem ser adiciona-
dos de acordo com as instruções do fabricante..

ADITIVOS

Modo de usar

2 . Diluir em 1 parte da água (aproxi-
madamente metade do total a ser in-
corporado na mistura) e despejá-la na 
máquina misturadora ou recipiente 
misturador.
Ligar a máquina misturadora e adicio-
nar metade da areia, misturando con-
tinuamente.

1 . Calcular a quantidade de água a ser 
incorporada à mistura, tendo em conta 
que o teor de umidade dos agregados 
de areia pode afetar significativamente 
este aspecto. Argamassas com stopkal 
requerem menos água (aproximada-
mente 50% menos) do que uma arga-
massa tradicional, pois não contém cal.

3 . Incorporar todo o cimento e continu-
ar misturando. Adicionar a areia ou outros 
agregados restantes, agregando a água 
restante gradualmente durante os seguin-
tes 5 minutos, verificando a consistência da 
mistura em todo momento. Quando conclu-
ída a etapa de mistura, despejar a argamas-
sa pronta sobre uma superfície dura e limpa.

Conservação: 24 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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Nossa escola Megaflex é uma 
ferramenta informativa cujo 
objetivo é informar os clientes 
sobre o uso correto de nossos 
produtos através de treinamento 
teórico e prático.
Visa mostrar a correta aplicação 
das diferentes soluções e seu 
principal objetivo é promover o 
conhecimento. 

Na Megaflex nos importamos com as pessoas e seu ambiente, por isso na Serviplus você encontrará 
todas as informações necessárias para os seus projetos, novidades e tendências. Nossa equipe 
de assessores técnicos poderá ajudar e fornecer-lhe a melhor solução personalizada através dos 
diferentes meios de comunicação a seu serviço. 

Colocamos à sua disposição nossos 
serviços de Chat online e WhatsApp 
onde você pode encontrar todas 
as informações e assessoramento 
personalizado sobre soluções fáceis 
e inovadoras para os seus projetos.

 
Entrando em nosso site:
www.ar.weber/soluciones_megaflex

Encontros 
profissionais

Assessoramento 
técnico presencial

Assessoramento 
técnico virtual

Através do nosso serviço de 
Assistência Técnica On-Site podemos 
ajudá-lo a encontrar os melhores 
produtos para os seus projetos, 
tornando-os mais fáceis, eficientes e 
profissionais. Tenha em atenção que 
tem visitas técnicas virtuais e, como 
sempre, a prescrição técnica com o 
nosso especialista Ing. Pedro Martin.

Agora colocamos à sua disposição 
o nosso novo serviço de VISITA 
TÉCNICA VIRTUAL, apenas com o 
seu telefone você pode receber um 
assessor técnico de forma virtual 
onde podemos recomendar o produto 
certo para o seu trabalho 
em qualquer ponto do país.

Escola de 
Formação

Dúvidas técnicas
+54 9 11 3883 2362

megachat

Atendimento
personalizado

Juntamente com nossos distribuidores, 
centros de formação e colégios técnicos, 
entre outros, organizamos encontros 
profissionais para garantir o sucesso de seu 
trabalho por meio de treinamento teórico e 
prático.

Nossos serviços

Serviplus
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Centro de distribuição e centro logístico

serviplus | +54 9 11 3883-2362
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