
caracterÍsticas

função Reparo e Vedação
composição e aspecto Asfalto modifi cado por polímeros e alumínio
coloração* Alumínio e terracota
consumo estimado 1,10m²/m² (para consumo por área verifi car Tabela de Consumo x 
 Área na página 90 deste manual).
espessura 1,00mm

mantas e fitas

Kimanta 
É uma fi ta multiuso composta por cimento asfáltico enriquecido com polímeros e 
elastômeros. É aluminizada em uma das faces e autoaderente na outra. desenvolvida para 
vedação, proteção acústica e térmica, tanto para altas como baixas temperaturas, em 
superfícies e reparos em geral.

onde aPlicar
Pode ser utilizada na vedação de caixa de ar-condicionado, superfícies de madeira e/ou exaustor eólico, 
impermeabilização de viga-calha, rufo, calha, toldo, telha cerâmica, galvanizada, fi brocimento e/ou policarbonato, 
baú de caminhão, tubulação, contêiner, etc. Aplicar em superfícies com temperatura entre 15°C e 50°C.

Vantagens

Rapidez na execução;
Fácil aplicação;
Excelente aderência nas mais diversas superfícies;
Alta resistência à intempérie;
Refl ete os raios solares (na coloração alumínio).

Rolo 0,05m x 10m
Rolo 0,10m x 10m*
Rolo 0,15m x 10m
Rolo 0,20m x 10m*
Rolo 0,30m x 10m
Rolo 0,45m x 10m*
Rolo 0,60m x 10m
Rolo 0,90m x 10m*

30 caixas com 32 rolos (960 rolos)
30 caixas com 16 rolos (480 rolos)
18 caixas com 16 rolos (288 rolos)
30 caixas com 8 rolos (240 rolos)
18 caixas com 8 rolos (144 rolos)
128 rolos (807kg / pallet)
64 rolos (435kg / pallet)
64 rolos (717kg / pallet)

atenção: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa, em reparos
                  de tubulações com vazamento ou em lajes.
   * Este produto pode sofre alteração natural de cor e brilho com o passar do tempo.

* também na cor terracota 

*Consulte nosso departamento técnico.

24 meses (alumínio)
18 meses (terracota 
e branco) a partir da 
data de fabricação



mantas e fitas

modo de PreParo da suPerfÍcie

Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e 
sem partes soltas;
Se for necessário, lave-a com hidrojateamento ou com uma escova de aço e água;
Cubra os parafusos com um manchão quadrado de 10cm x 10cm. Se o parafuso tiver pontas sobrando, corte-as;
Antes de usar Kimanta, é necessário fazer a aplicação de uma demão de Primer ou hidroPrimer da 
Ciplak, principalmente em superfícies porosas, e espere o produto secar bem, de 4 a 6 horas, dependendo das 
condições climáticas;
Quanto utilizar a Kimanta como rufo ou calha em substrato de concreto, alvenaria ou argamassa, é 
necessário regularizar a superfície com argamassa de cimento e areia - 1:3 em vol ume, sem cal e aditivada 
com adesivo Biancola®, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fi ssuras ou trincas faça os devidos reparos;
A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias.

restriçÕes
A fi ta não tem resistência quanto à ação de chuvas 
de granizo;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor;
Mantenha a embalagem sempre fechada e respeite as 
indicações de empilhamento da mesma;
Armazenar na vertical e preservar em embalagem 
original intacta;
Não armazenar em contato direto com o piso, utilizar 
prateleiras ou outro sistema que evite contato da 
embalagem com o solo;
Não usar em lajes e locais como áreas molháveis, 
piscinas, reservatórios, etc.

segurança
O produto é atóxico;
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;
Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio 
médico levando a embalagem;
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

1. Preparar o local a ser aplicado 
com Primer ou hidroPrimer;

2. Kimanta já vem pronta para 
usar;

3. Meça a fi ta sobre o local a ser 
aplicado;

4. Corte-a no local desejado; 

5. Remova aos poucos o fi lme 
protetor da Kimanta;

6. Posicione-a em cima da área a 
ser reparada;

7. Com os dedos, aperte do centro 
para as bordas;

8. Mantenha uma pressão por igual, 
evitando a formação de bolhas; 

9. Ao colocar uma camada de 
Kimanta sobre a outra, sobrepor no 
mínimo 10% da largura da fi ta (exem-
plo: para fi ta de 10cm colocar 1cm).
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