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Premium Ardosiado
1. Descrição

Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros plastoméricos (PL)
que conferem à manta asfáltica excelente performance de desempenho quanto à flexibilidade, durabilidade
e resistência, em altas e baixas temperaturas, garantindo assim a perfeita impermeabilidade da área onde foi
utilizada.

Apresenta-se estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster agulhado ou véu de fibra de vidro
especial, ambos com elevada estabilidade dimensional.

Possui na face externa pequenas escamas de ardósia natural ou grânulos minerais que protegem a manta do
intemperismo e proporcionam um exclusivo acabamento superficial.
 

2. Utilização
As mantas asfált icas da l inha Premium Ardosiado  são autoprotegidas, indicadas como
sistema impermeabilizante com acabamento final de coberturas não transitáveis, dispensando a camada
de argamassa de proteção mecânica.

É o sistema ideal para impermeabilização de coberturas com inclinações não superiores a 30%, tais como:
sheeds, cúpulas, abóbadas, vigas de diferentes formatos, etc.

Utilizada como elemento de tratamento de juntas de calhas pré-moldadas, impermeabilização de marquises,
beirais, lajes de cobertura sem trânsito, como guaritas, depósitos de gás, etc.

Recomendável para áreas industriais, oferecendo grande facilidade de aplicação e manutenção, caso sejam
necessárias mudanças de tubulações.

Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

3. Embalagens
Disponível na espessura de 3 mm, atingindo aproximadamente 4 mm com a camada de ardósia.

4. Normalização
Premium Ardosiado Poliéster
Atende ao tipo III-B segundo a NBR 9952/2007, norma vigente.
Atende ao tipo III segundo a NBR 9952/98, norma substituída.

Premium Ardosiado Glass
Atende ao tipo II-B segundo a NBR 9952/2007, norma vigente.
Atende ao tipo II segundo a NBR 9952/98, norma substituída.
 

5. Nota
As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.
Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície,
aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de
aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido
do produto.
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Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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