
Materiais auxiliares

MaNta suBCOBertura
É uma membrana composta por espuma de polietileno expandido e fi lme de poliéster 
metalizado, que proporciona maior conforto térmico no ambiente, deixando a temperatura 
mais agradável no verão e no inverno. Não é um produto impermeabilizante.

VaNtaGeNs

Quando aplicada proporciona conforto térmico no ambiente;
Auxilia na proteção do forro e da laje de possíveis infi ltrações causadas por telhas quebradas ou com 
fi ssuras e aumenta a impermeabilidade;
Reduz o ruído entre o andar inferior e o superior quando aplicada sob o piso.

ONDe aPliCar

Indicado para aplicação em laje, telhado com telha cerâmica, metálica, de fi brocimento e de concreto.

CaraCterÍstiCas

Função Conforto térmico
Composição e aspecto Espuma de polietileno expandido e poliéster metalizado
Coloração Aluminizada
Consumo estimado 1,15m²/m² (para consumo por área verificar Tabela de Consumo x 
 Área na página 90 deste manual).
espessura 5,0mm

60 meses a partir da 
data de fabricaçãoRolos   1m x 10m 9 rolos (17kg / pallet)
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1. Aplicação durante a construção. 
Para isolação térmica; 

2.  Aplicação após a construção em 
nível plano. Para isolação térmica;

3. Aplicação após a construção, na 
inclinação do telhado. Para isolação 
térmica;

4. Aplicação durante a construção. 
Para impermeabilização e isolação 
térmica;

5. Aplicação em camada dupla. 
Para isolação térmica em sotão 
aproveitado;

6. Aplicação após a construção 
(forro por cima dos caibros). Para 
impermeabilização e isolação 
térmica;

7. Aplicação por baixo dos caibros. 
Para isolação térmica.
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iNstruÇÕes De usO - laJes

Entre andares, para reduzir ruído, aplique sobre a laje regularizada, subindo pelos rodapés até a altura 
do piso acabado. Faça sobreposição de 10cm nas emendas. Execute a proteção mecânica (argamassa 
de cimento e areia) com espessura de acordo com o projeto. Finalize o piso. 
Em lajes de cobertura, para reduzir a passagem de calor, aplique a MaNta suBCOBertura sobre 
a laje impermeabilizada, utilizando o MaNtaCril suPer ou MaNta asFÁltiCa da Ciplak. Faça 
sobreposição de 10cm nas emendas. Execute proteção mecânica (argamassa de cimento e areia) com 
espessura de acordo com o projeto.

iNstruÇÕes De usO - telHaDOs

Após instalar os caibros de maneira convencional, desenrole a MaNta suBCOBertura da parte mais 
baixa do telhado em direção a mais alta (ou no sentido horizontal), respeitando uma sobreposição de 
10cm entre as emendas;
Fixe-a no madeiramento (caibro) com pregos ou grampos do tipo moveleiro. Em seguida, coloque as 
ripas sobre os caibros (no mesmo sentido) e fi xe-as com pregos, fazendo um sanduíche com a MaNta 
suBCOBertura;
Distribua as ripas de fi xação conforme o tipo de telha. Em telhados prontos, a MaNta suBCOBertura 
deverá ser aplicada por baixo das telhas e fi xada na própria estrutura com pregos, parafusos ou arame 
galvanizado. Neste caso a abertura dos rolos deve começar de cima para baixo.

ateNÇÃO: É sempre aplicada com a face aluminizada para cima. O produto é instalado por baixo das telhas e 
nunca em cima delas. Caso a estrutura tenha sido tratada com algum produto a base de solventes, espere a cura 
total antes de instalar a MaNta suBCOBertura.

1 5

2 6

3 7

4



Materiais auxiliares

restriÇÕes 
Produto auxilia a impermeabilização, porém não é 
impermeabilizante;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor;
Mantenha a embalagem sempre fechada;
Obedeça às indicações de posição e empilhamento 
máximo.

seGuraNÇa
O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial 
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270 

A fi cha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br


