
mantas e fitas

manta alumÍnio
É uma manta estruturada com poliéster pré-estabilizado ou fi lme de polietileno de alta 
densidade autoprotegida na face exposta com um fi lme de alumínio de alta resistência 
aos raios uV e grande fl exibilidade. apresenta refl etância de até 93% dos raios solares e a 
capacidade de redução do ruído de impacto de chuva. impermeabiliza e melhora o conforto 
térmico do ambiente. o produto atende às normas aBnt.

onde aPlicar

É recomendado como impermeabilizante de diversas áreas como laje, calha, viga-calha, telhado, 
abóbada, marquise, beiral. Aplicada em áreas como telhado galvanizado ou fi brocimento, confere, além 
da impermeabilização, excelente isolação térmica e acústica.

Vantagens

Excelente capacidade de refl exão oferece maior conforto térmico e acústico;
Dispensa a execução de proteção mecânica por ser autoprotegida com fi lme de alumínio, diminuindo 
consideravelmente a sobrecarga na estrutura;
Maior fl exibilidade e maior resistência;
Excelente aderência;
Espessura defi nida e constante;
Rapidez na execução.

60 meses a partir da 
data de fabricação

Rolo 1m x 10m
25 rolos de manta 3mm (tipo II, III e IV)
20 rolos de manta 4mm (tipo II, III e IV)
20 rolos de manta 3mm (tipo I)
12 rolos de manta 4mm (tipo I)

caracterÍsticas

função Impermeabilizante
composição e aspecto Asfalto modifi cado por polímeros com acabamento em fi lme de alumínio
coloração Alumínio
espessura / Peso  3mm - 4kg/m²
consumo estimado 1,15m²/m² (para consumo por área verifi car Tabela de Consumo x Área na 
 página 90 deste manual).
normas que atende ABNT – NBR 9952
apresentação Manta Alumínio 3mm ABNT - NBR 9952 Tipo I A
 Manta Alumínio 3mm ABNT - NBR 9952 Tipo II A

atenção: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa. Devido ao seu 
acabamento, não permite tráfego de pessoas e/ou veículos, apenas tráfego eventual de pessoas para fi ns de manutenção. 
O alumínio não resiste a alcalinidade do cimento. O produto não têm resistência quanto à ação de chuvas de granizo.

*Ver PREPARO DE SUPERFÍCIE e MODO DE APLICAÇÃO na página 42 deste manual


