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Vantagens das
Mantas Frias autoadesivas

Instruções de Aplicação:
As embalagens trazem
completas instruções de
aplicação, que explicam:

MANTAS
AUTOADESIVAS

• Preparo da superfície
• Impermeabilização
• Teste
• Proteção

• ALUMÍNIO
• REFORÇADA
• MOLDÁVEL

Apresentação:

Segurança
• Autoadesivas, não necessitam maçarico
nem equipamento especial.
• Eliminam o risco de acidentes com fogo
e temperaturas altas.

Inovação
• Adesivo poderoso, adere a todo tipo de
superfície.
• Aderentes mesmo em baixas temperaturas.
• Filme de proteção bipartido, facilita a
instalação.

Manta Fria-A Alumínio e
Manta Fria-R Reforçada são
vendidas por metro e em rolos
de 1m de largura e 10 m
comprimento.
Manta Fria-M Moldável é
vendida por metro, cortada no
comprimento de sua medida,
e em rolos com largura de
30cm e comprimento de 10m.
Sob pedido, podem ser
fornecidos outros comprimentos com larguras de até 1m.

Estas informações são oferecidas em
boa fé para sua orientação, baseadas
em nosso conhecimento técnico. O
resultado do uso de nosso produto
depende das condições de preparo de
superfície, estocagem e de detalhes
da aplicação, que estão fora de nosso
controle. Não assumimos, portanto,
qualquer responsabilidade relativa ao
produto e sua aplicação decorrentes
de seu uso indevido.

Economize:
faça você
mesmo

Manta Fria-A

Reservamo-nos o direito de alterar
tais informações sem aviso prévio.

• Borda especial com adesivo nas 2 faces,
garante aderência na sobreposição.
• Moldável a frio*.
• Alongamento superior a 700% *.
• Adapta-se às superfícies mais complicadas*.

Manta Fria-R
Importação e Comercialização:

Solar Comércio Importação e Exportação
de Produtos para Revestimentos Ltda.

Consciência Ambiental
• Dispensam imprimadores na maioria das
situações, assim como os inconvenientes do
uso destes produtos químicos e seus resíduos.
• Aplicadas a frio, dispensam a queima de
gás e sua contribuição para o efeito estufa.

Fone: +11 2346-3888
vendas@solarrevestimentos.com.br
www.solarrevestimentos.com.br
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Segurança

Atitude
ecológica

Impermeabilizam
a frio sobre
qualquer superfície

*Manta Fria-M
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Manta Fria é um sistema inovador de mantas impermeabilizantes autoadesivas. É a maneira mais fácil, rápida e segura de executar uma impermeabilização
de alta qualidade, colaborando ainda com a preservação do meio ambiente. Aplicadas a frio, sem fogo, altas temperaturas ou queima de gás.

Alumínio

Reforçada

Moldável

Manta Fria-A Alumínio é uma manta impermeabilizante autoadesiva e autoprotegida, formada por adesivo de
asfalto elastomérico, com alto poder de aderência, revestida em sua face exterior por folha de alumínio puro, reforçado por resistente filme de poliéster. Possui filme plástico
descartável bipartido, para proteção do adesivo, que é removido no momento da aplicação. Possui também borda
especial para sobreposição, que assegura juntas de excelente qualidade. É resistente ao Sol e ao intemperismo e
usada na execução de grandes áreas expostas, não transitáveis. Mantém sua aderência e durabilidade por muitos
anos. Não é tóxica ou perigosa.

Manta Fria-R Reforçada é uma manta impermeabilizante autoadesiva, formada por adesivo de asfalto elastomérico, com alto poder de aderência, reforçada por espesso e resistente filme de polietileno branco. Possui filme plástico descartável bipartido, para proteção do adesivo, que é removido
no momento da aplicação. Possui também borda especial para
sobreposição, que assegura juntas de excelente qualidade. É
usada quando houver proteção do Sol, feita por piso, revestimento ou aterro. Mantém sua aderência e elasticidade por
muitos anos. Não é tóxica ou perigosa.

Manta Fria-M Moldável é uma manta impermeabilizante autoadesiva formada por adesivo de asfalto elastomérico, com alto poder de aderência, reforçada por filme
de polietileno altamente deformável, com alongamento superior a 700%. Traz filme plástico descartável para ser removido no momento da aplicação. Usada na execução de
detalhes como ralos e rodapés antes da aplicação da Manta Fria-R Reforçada e Manta Fria-A Alumínio. Tem a capacidade de esticar-se, moldando-se aos cantos e curvaturas
das superfícies mais complexas. Deve ser protegida do Sol
por piso, revestimento, aterro ou Manta Fria-A Alumínio.
Mantém sua aderência e elasticidade por muitos anos. Não
é tóxica ou perigosa.

Aplicações:
• Lajes não transitáveis • Marquises • Recuperação de
Telhados

Telhados

Lajes não transitáveis
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Aplicações:
• Lajes transitáveis em geral, planas ou inclinadas • Pisos de
cozinhas, banheiros, áreas de serviço • Pisos com umidade
ascendente • Pisos de estacionamento • Terraços e sacadas
• Paredes com lado aterrado • Muros de arrimo • Caixas de água,
reservatórios • Piscinas • Jardineiras e floreiras

Lajes transitáveis em geral, planas ou
inclinadas

Paredes com lado aterrado
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Aplicações:
• Ralos • Drenos • Tubos emergentes • Cantos • Rodapés
• Baldrames • Cumeeiras, sob telha • Jardineiras e floreiras

Ralos

Baldrames

Cumeeiras sob telha

