
Benefícios

• Alta resistência.

• Alta impermeabilidade.

• Alta durabilidade.

Apresentação
. Rolos: 35 kg. e 40 kg.

Cor 
. Preto.

mgx nor

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

Usos

Para realizar impermeabilizações sob o piso em terraços, 
coberturas, em contrapisos ou laje e/ou concreto armado.

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.

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 venti-
lação, ralos, etc.).

Observações

Esta membrana não é apta para ser exposta às intempé-
ries e, portanto, deverá ter um acabamento superficial 
em um sistema onde a membrana é colocada por baixo 
de outro elemento.

Composição

Dupla camada de asfalto oxidado, reforço central de 
polietileno de alta densidade.

Características técnicas

Peso: 35 kg e 40 kg ± 1 kg.

Comprimento: 10,00 m ± 0,3 m.

Largura: 1,00 m ± 0,03 m.

Escorrimento ao calor (2 horas 70°C IRAM 6693): < 10%.
Dobramento a frio (0°C, 2 horas IRAM 6693): < 2 falhas 
em sentido longitudinal e transversal.

Tipo de asfalto: Oxidado.

Nota: Estes resultados foram obtidos em testes realiza-
dos sob condições padronizadas e podem variar de 
acordo com as condições da instalação.
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Preparação do suporte

. Limpar bem a superfície para que fique livre de poeira, 
óleo, gordura e outros resíduos.

. Verificar que o suporte esteja completamente seco, 
firme e consistente. Caso contrário, realize as repara-
ções antes da aplicação do produto.

Modo de usar

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

. Aplicar 2 demãos de pintura asfáltica Megaflex ou emul-
são asfáltica Megaflex dependendo do substrato, como 
promotor de aderência. Aplicar com brocha ou rolo de 
maneira uniforme em toda a superfície, incluindo 
elementos que sobressaem (rufos, acabamentos, venti-
lações, etc.).
Também pode ser usado como primer asfalto oxidado.

Nota:
Para aplicações fora da faixa de temperatura indicada, 
consultar o nosso departamento técnico.

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.

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 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 
infiltrações.

3 . Soldar as sobreposições entre 
panos aquecendo com maçarico e 
depois, usando uma colher de pedrei-
ro, pressionar e espalhar o asfalto 
para selar a junta.  Aplicar pintura 
aluminizada Megaflex em todas as 
juntas de panos para proteger o 
asfalto exposto durante a soldagem. 
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