
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERVIA MANTA LÍQUIDA 

 

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEÁVEL 

Impermeabilizante à base de resina acrílica que forma uma membrana impermeável, 

elástica, flexível, resistente a intempéries podendo ficar exposta ou ser revestida. 

Composição Básica:  

 

Produto a base de emulsão acrílica, cargas e pigmentos inorgânicos, agentes estabilizantes, 

aditivos espessantes formando uma membrana elástica, impermeável, com alta resistência 

a intempéries. 

 

Indicado para: 

 

 Impermeabilização de lajes e coberturas, marquises, abóbodas, sheeds, telhas de 

fibrocimento, calhas, sobre impermeabilizações asfálticas. 

Além de fácil aplicação proporciona excelente acabamento, refletindo raios solares, o que 

reduz parte do calor absorvido pela estrutura. A IMPERVIA MANTA LÍQUIDA dispensa 

proteção contra os raios solares. 

Cerâmicas podem ser assentadas diretamente sobre a IMPERVIA MANTA 

LÍQUIDA, utilizando argamassa AC3 seguindo as seguintes orientações: 

Assentamento do revestimento após cura total do produto (7 dias) com muito cuidado para 

que a desempenadeira metálica não perfure a camada de impermeabilização prejudicando 

a função da IMPERVIA MANTA LÍQUIDA. 

Respeitar o caimento mínimo de 2% em direção aos ralos evitando o acúmulo de água sobre 

o produto. 

 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

 

Certificar-se da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. 

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento 

e areia média no traço volumétrico de 1:3 (1 parte de cimento para 3 de areia) para aumentar 

a aderência entre a base e a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho 

para argamassas e chapiscos IMPERVIFIX.Essa argamassa deverá ter acabamento 



 

 

 

 

 

desempenado, arredondamento nas meia canas (encontro do piso com parede), ter 

caimento mínimo de 2% em direção aos ralos. Deve-se apresentar bem limpa e seca. 

Fissuras existentes na laje devem ser tratadas antecipadamente com mástique de 

poliuretano IMPERVIAFLEX Pu Construção. 

Substratos cimentícios devem, ainda, apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber 

IMPERVIA MANTA LÍQUIDA. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e 

contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxantes.           

 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

Na primeira demão fazer diluição da IMPERVIA MANTA LÍQUIDA com 10 % de água, as 

demais demãos sem diluir. Aplicar IMPERVIA MANTA LÍQUIDA com broxa, rolo de 

pintura, rolo de lã de pelo curto ou vassoura de pelo. O tempo de secagem entre as 

demãos varia entre 2 a 4 horas dependendo das condições climáticas e da ventilação 

local. A aplicação deverá ser em sentido cruzado entre as demãos. Aguardar a cura total 

do produto por mínimo de 07 dias. Entorno dos ralos, meias canas e locais fissurados, 

recomenda-se reforçar a impermeabilização com tela poliéster malha 2×2 mm, aplicando 

na segunda demão ainda com o produto úmido e as demãos subsequentes até cobrir 

completamente a tela com o produto. Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), 

pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o 

interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, 

além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. 

 

RENDIMENTO 

 

Aproximadamente 0,35 a 0,45 Kg/m2 por demão. Balde de 14Kg rende 13m2 em 3 demãos. 

O número de demãos necessárias depende do tamanho, tipo e uso final da estrutura a ser 

impermeabilizada. 

 

IMPORTANTE 

 

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da 

superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da IMPERVIA  

IND, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura 

e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do 

usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto 

podem apresentar variações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CORES DISPONÍVEIS: Branco ou Cinza 

 

EMBALAGEM: BALDE 14Kg 

 

VALIDADE:  

 

24 meses a partir da data de fabricação quando estocado em local seco e arejado nas 

embalagens originais intactas. 

 

 

DADOS TÉCNICOS 

 

Características Unidade 

Prazo de validade (antes de aberto) 24 meses 

Tempo de cura 2 a 4 horas 

Cura final 7 dias 

Densidade 1,45 g/cm3 

Viscosidade >140 KU 

Resistência à tração 1,2 Mpa (após 7 dias) 

Alongamento até rompimento (-10°C) 160% 

Recuperação após alongamento por 25% 60% 

Número de demãos 3, (primeira demão diluir 10% água) 

Normas que atende ABNT-NBR 13321  

 

REQUISITOS DE SEGURANÇA 

 

Contém 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazo- lone e 2-metil-3(2H)- isotiazolone (<0,001%). Evite 

contato com a pele. Use óculos de segurança. Elimine os resíduos do produto como 

resíduos não perigosos, segundo a legislação local. Recipientes vazios, limpos, devem ser 

levados para pontos de coleta de embalagens. 

 

LIMPEZA:  

 

As ferramentas podem ser facilmente limpas antes de cura do material, com água corrente. 

Produtos curados podem ser removidos mecanicamente. 


