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Mantex
1. Descrição

Mantex é uma malha de poliéster especialmente desenvolvida como auxiliar na impermeabilização de trincas e
fissuras em lajes de cobertura. 

2. Utilização
Sua função é proporcionar um reforço na membrana de impermeabilização, tanto em trincas, como em juntas de
dilatação.

3. Instrução de Uso
Aplicação do Produto

Mantex pode ser usado somente ao longo de trincas (faixas de 15 cm) ,como também em reforço geral na
impermeabilização da laje ( dimensões maiores.)

Uso em trincas: aplique o impermeabilizante (Vedalage, Viaflex Preto, Vitkote, K-100) em uma demão de fundo,
diluída com aproximadamente 40% de água, ao longo de toda a trinca, numa faixa de 15 cm de largura. Aguarde
secar por cerca de 6 horas no mínimo. Sobre esta faixa, aplique uma segunda demão do impermeabilizante (sem
diluição) e aguardr por 8 horas, no mínimo.

Após a secagem da 2ª demão, aplique uma terceira demão, também sem diluição e logo a seguir, desenrole
sobre a superfície o Mantex, passando sobre toda a manta um rolo ou trincha para facilitar a impregnação do
impermeabilizante sobre a malha.

Aguarde a secagem do impermeabilizante por cerca de 8 horas e aplique mais duas demãos (com intervalos
também de 8 horas), em demãos cruzadas.

A seguir, faça a impermeabilização de toda a área da laje, conforme a especificação do produto a ser usado.
(Consulte o boletim técnico Vedalage, Viaflex Preto, Vitkote, K-100).

4. Embalagens
Mantex é fabricado nas seguintes dimensões:

Rolos de 0,15 m X 5 m

Rolos de 0,50 m X 50 m

Rolos de 1,00 m X 50 m

Rolos de 1,50 m X 50 m

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.

Para obter mais informações, consulte nosso Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

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