DEFINIÇÃO
MANTA LÍQUIDA é um impermeabilizante à base de resinas acrílicas com alto
desempenho para uma impermeabilização fácil, rápida e sem emendas.
MANTA LÍQUIDA possui cor branca, protege do calor do sol, resistindo às
intempéries, podendo ficar exposto (sem trânsito intenso).
APLICAÇÕES
· Lajes
· Marquises
· Abobadas
· Sheeds
· Telhados em geral

VANTAGENS
· Secagem super rápida
· Alto rendimento
· Consistência pastosa que facilita a aplicação
· Menor tempo de aplicação
· 300 % de Elasticidade
· Protege do calor do sol
· Resiste às intempéries
· Forma uma manta sem emendas
· Alta elasticidade e flexibilidade
· Ecológico à base d’água

PREPARO DA SUPERFÍCIE
1. O local deve estar limpo, seco e sem partículas soltas.
2. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia no traço de 1:3,
dando caimento para os coletores de no mínimo 1%. 3. Cantos e arestas devem ser
arredondados (meia-cana).
PREPARO DO PRODUTO
· Pronto para uso.
· Misture antes de usar.
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APLICAÇÃO DO PRODUTO
1. Dilua a primeira demão de MANTA LÍQUIDA na proporção de 1:1 ( uma parte de
produto com uma parte de água).
2. Aplique mais duas demãos de MANTA LÍQUIDA puro até atingir o consumo
necessário.
3. Em áreas como ao redor de ralos, meia cana e trincas reforçar a
impermeabilização utilizando a TELA VEDATRINCA na segunda demão.

PRECAUÇÕES DE USO.
· Não aplicar o MANTA LÍQUIDA em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
· O intervalo entre demãos deve ser de duas a três horas dependendo das condições
do local de aplicação.
· Aguardar no mínimo 72 horas para realização do teste de estanqueidade.
· Evite trânsito constante sobre a impermeabilização.
· Nunca fure, corte ou rasgue a impermeabilização.

RENDIMENTO
· Galão de 5 kg – entre 4m²
· Lata de 12 kg – entre 10m²
· Tambor de 200 kg – entre 165 e 200 m²
FERRAMENTAS
· Pincel, broxa ou trincha de nylon.
· Rolo de lã.
· Vassoura de pelo maciu.
CARACTERÍSTICAS
COR
Pasta cremosa branca
VEDBEM MANTA LÍQUIDAembrana acrílica impermeável de alta elasticidade
DENSIDADE
1,45 g/cm³
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Resina acrílica, cargas inertes, biocidas e água.
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ARMAZENAGEM
Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.
EMBALAGENS
· 5 kg
· 12 kg
· 200 kg
SEGURANÇA
Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.
PRIMEIROS SOCORROS
INGESTÃO:
Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.
CONTATO COM A PELE:
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão
neutro. Em caso de maior
irritação, procure um médico.
CONTATO COM OS OLHOS:
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um
oftalmologista.
INALAÇÃO:
Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure
um médico.
Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou
serviço de saúde mais
próximo.

VALIDADE
24 meses sem violação da embalagem.
Químico responsável – CRQ 4462935
Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da
Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
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