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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Argamassa polimérica (componentes A e B); 

 Primer;  

 Emulsão asfáltica; 

 Tecido estruturante poliéster; 

 Manta asfáltica. 

 EPI; 

 Masseira; 

 Colher de pedreiro, espátula; 

 Desempenadeira; 

 Brocha, rolo de pintura;  

 Bandeja para pintura ou bacia; 

 Vassoura de pêlo; 

 Faca ou estilete; 

 Maçarico com botijão de 
gás; 

 Balde; 

 Carrinho de mão. 
Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 A superfície a ser revestida deverá estar limpa (sem detritos de construção, livre de desmoldante, nata de cimento, óleos, 
etc), resistente e áspera. Remover todos os pontos fracos e partículas soltas, recuperar as eventuais falhas; 

 A camada de regularização, quando necessária, deve ter sido executada considerando os caimentos em projeto, sendo 
corrigidas quaisquer irregularidades; 

 Nas paredes que terão rodapé impermeabilizado, estes deverão ser cortados e revestidos com argamassa de 
regularização;  

 Todos os ângulos devem ser arredondados em meia cana; 

 A execução das passagens de tubos devem estar concluídas e as demais tubulações fixadas; 

 Fazer rebaixo de 1 cm no contrapiso ao redor dos ralos (40 x 40 cm). 
 

Argamassa polimérica 

 Umedecer o substrato; 

 Adicionar aos poucos os componentes A e B, misturando bem por 05 minutos e em quantidades 
para utilizar em até 40 minutos, tempo máximo de aplicação ou conforme manual técnico do 
fabricante; 

 Aplicar o produto com auxilio de uma brocha, trincha ou vassoura de pêlo como se fosse uma 
pintura; 

 Aplicar 03 demãos cruzadas, em intervalos de 02 a 06 horas, dependendo da secagem do produto; 

 Caso se deseje aplicar como revestimento, utilizar uma desempenadeira dentada ou rodo, 
observando as orientações do fabricante para as proporções entre os componentes. 
 

Equipe de produção 

Manta asfáltica 

 Aplicar uma demão de solução de imprimação, com vassoura ou rolo e esperar a secagem; 

 Iniciar a colocação da manta fazendo arremates e reforços nos cantos e quinas, tubos emergentes, 
ralos e detalhes especiais; 

 Desenrolar a bobina para obtenção dos alinhamentos (esquadro e nível vertical), rebobinar, 
observando a posição e proceder a colagem no substrato e das emendas; 

 Apontar o maçarico para o substrato de forma que a chama bata na base e ricochetei na bobina. 
Não é recomendável aplicar a chama diretamente na manta, salvo situações especiais. Pressionar a 
manta contra a superfície de forma que fique aderida; 

 Nas emendas entre mantas, observar uma faixa mínima de superposição de 10 cm e fazer o 
“biselamento” com a colher de pedreiro aquecida, derretendo a extremidade da manta formando 
um chanfro e selando com a manta inferior; 

 Nos encontros dos planos horizontal e vertical, executar primeiro o plano horizontal subindo 15 cm 
no plano vertical. Na seqüência, executar o plano vertical avançando sobre o plano horizontal 15 
cm; 

 No plano vertical a manta deverá subir no mínimo 20 cm acima da cota prevista do piso acabado; 

 Os ralos permanecerão fechados até o teste da manta; 

 Fazer o teste de estanqueidade; 

 Revisar o acabamento e reforço dos ralos e executar a proteção mecânica. 
 

Equipe de produção 

Membrana asfáltica 

 Aplicar a solução de imprimação, e aguardar a secagem; 

 Iniciar a aplicação fazendo, reforços nos cantos e quinas, tubos emergentes, ralos e detalhes 
especiais; 

 Aplicar a primeira demão utilizando broxa ou vassourão, cobrindo todo substrato; 

 Nos rodapés a impermeabilização deve subir até 20 cm; 
 

 Após a secagem da primeira demão, aplicar segunda demão. Em superfícies sujeitas a fissuras ou 
lajes de grandes dimensões deve-se usar um estruturante  junto com a segunda demão (véu ou tela 

Equipe de produção 
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de poliéster ou nylon); 

 As emendas da tela estruturante deve se sobrepor no mínimo 15 cm; 

 Aplicar a  terceira demão, sempre cobrindo todo substrato. Se necessário aplicar mais demãos; 

 Fazer o teste de estanqueidade;  

 Executar a proteção mecânica; 
 

 Curar durante 48 horas após aplicação da última camada; 

 Evitar trânsito de pessoas e queda de objetos que possam danificar a impermeabilização. 
 

Mestre / 
Encarregados 
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