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DRYKOMANTA ALUMÍNIO AUTOADESIVA

Manta  asfáltica  autoadesiva  modificada  com
poliméricos  elastoméricos,  protegida  com  um
filme de  alumínio  que  permite  sua  exposição  a
intempéries  e  aos  raios  solares,  sendo  de  fácil
aplicação,  na  qual  proporcionam  medidas
imediatas  para  solucionar  problemas  como
infiltrações.  Permite  excelente  adesividade  ao
substrato.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Lajes,  alicerces,  baldrames  e  fundações,
Rodapés,  coberturas,  telhados,  sheds,  cúpulas,
marquises e calhas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar a limpeza da superfície de tal forma que
remova  todas  as  partículas  soltas  e  resíduos
existentes, após secagem total do substrato. 
*  Se  necessário  em  alguns  substratos  de
concreto,  executar  regularização  com  caimento
mínimo  de  1%  em  direção  aos  pontos  de
escoamento de água, preparada com argamassa
de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-
se emulsão adesiva Drykofix Chapisco na água
de  amassamento  para  maior  aderência  ao
substrato.  Vale  ressaltar  que  não  deverá  ser
colocado nenhum tipo de hidrófogo na argamassa
de  regularização.  Essa  argamassa  deverá  ter
acabamento  desempenado,  com  espessura
mínima de 2,0 cm

APLICAÇÃO

Após secagem total do substrato utilizar a solução
asfáltica Drykoprimer Acqua ou Drykoprimer 
Eco, esperar o tempo de secagem.
Remover o filme plástico e iniciar a aplicação da
Drykomanta  Alumínio  Autoadesiva
pressionando contra a superfície imprimada para
aumentar sua aderência e sua eficácia.

Observações:  Em áreas muito frias promover o
pré  aquecimento  da  Drykomanta  Alumínio
Autoadesiva com ar quente e o pré aquecimento
do substrato.

Condições de aplicação:
Temperatura do substrato: Mínimo:15 ºC
Temperatura para aplicação: Mínimo: 20 ºC

CONSUMO

1,15 m²/m².

NORMA

Atende ao Tipo I Classe C – NBR9952

EMBALAGEM

Bobina  com  1  m  de  largura  e  10  m  de
comprimento.

ACABAMENTO

Alumínio / Adesivo

ESPESSURA

3 mm (30 kg)

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 

Validade  de  24  meses  a  partir  da  data  de
fabricação,  desde  que  armazenada  na  posição
vertical, na embalagem original e intacta, em local
seco, bem ventilado e longe de fontes de calor.
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MANUSEIO E SEGURANÇA

 Evitar  que  o  produto  fique  próximo  ao
calor, chama ou faísca, evite fumar.

 Recomendamos  observar  as  normas  de
segurança  estabelecidas  pelos  órgãos
competentes e o uso de EPIs adequados
como luvas e óculos de segurança.

 O produto  não  deve  ser  ingerido e  nem
entrar em contato com a pele ou os olhos.

 Em caso de ingestão acidental, não forçar
vômito.  Em contato  com os  olhos,  lavar
bem com água durante um período médio
de 10  a  15 minutos.  Em contato  com a
pele,  lavar  bem  com  água  e  sabão  e
utilizar creme hidratante. Caso o problema
persista, procurar auxílio médico.

 Manter  fora  do  alcance  de  crianças  e
animais.

 Para mais informações sobre manuseio e
segurança, consulte a FISPQ do produto,
disponível  em  nosso  site  –
www.dryko.com.br 
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