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FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS  
As Fitas Asfálticas Auto-adesivas Alumínio/Flex coloridas são produzidas com asfaltos 
modificados com alto teor de elastômeros que garantem a boa aderência e uma longa 
vida útil. 
A fase superior da fita é composta de alumínio flexível de alto brilho nas cores 
Alumínio Natural - Branco - Telha cerâmica – Grafite, que outorgam bom acabamento 
estético, protegem dos raios UV e proporcionam um excelente isolamento térmico. 
A fase inferior é composta de filme siliconado de rápida remoção para facilitar a 
aplicação. 
 
UTILIZAÇÕES  
As Fitas Asfálticas foram desenvolvidas para vedar de imediato de maneira rápida e 
eficaz infiltrações e goteiras em telhados, carrocerias de caminhões, containers, etc. 
 
FACILIDADE DE APLICAÇÃO 
Corte a fita na medida desejada, retire o filme antiaderente e aplique na superfície 
moldando e pressionando com as mãos, com atenção nos arremates. 
  
INDICADAS PARA 
Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos) 
Calhas. 
Encontro de parede e telhas. 
Tubulações de respiro. 
Claraboias. 
Cumeeiras. 
Acima de muros. 
Alicerces e fundações. 
Floreiras. 
Platibandas. 
Carroceria de caminhão. 
  
NÃO RECOMENDADA PARA 
Não devem ser aplicadas em condições de imersão, reparos de tubulações ou de 
pressão negativa. Podem ser utilizadas unicamente em pressão positiva. 
As mantas asfálticas auto-adesivas não são indicadas para superfícies que apresentem 
altas temperaturas nem resistem ao trafego de veículos. 
 
  
VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
Aplica você mesmo. 
Veda na hora. 
Adere a quase tudo: concreto, cimento, chapa, vidro, madeira, gesso  acartonado, etc. 
Dispensa o uso de maçarico. 
Máxima aderência e não descola com o tempo (Alto teor de polímeros). 
Alumínio flexível (sem fissuras ao dobrar). 
Dispensa o uso de primer asfáltico sob superfícies metálicas. 
Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado NBR ISO 9001 
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 
- 05cm (0,5m²) Caixa de 54 unidades 
- 10cm (1,0m²) Caixa de 36 unidades 
- 15cm (1,5m²) Caixa de 24 unidades 
- 20cm (2,0m²) Caixa de 24 unidades 
- 25cm (2,5m²) Caixa de 12 unidades 
- 30cm (3,0m²) Caixa de 12 unidades 
- 45cm (4,5m²) Caixa de 06 unidades 
- 90cm (9,0m²) Pallete de 63 unidades 
 

                

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS ATENÇÃO – CUIDADO 
Produto sensível a altas temperaturas, não estocar, transportar nem armazenar em 
prateleiras altas perto dos telhados, fontes de calor ou sobre a incidência da luz solar. 
As mantas asfálticas auto-adesivas deverão ser estocadas e armazenadas na caixa ou 
no palete original intacto, em local seco, coberto e longe de fontes de calor ou 
temperaturas superiores a 25°C. 
  
CUIDADOS – DURANTE APLICAÇÃO 
Durante a aplicação não coma nem fume, se sujar as mãos, não passe pelos olhos nem 
a boca, não ingira o produto, mantenha longe de crianças e animais, produto não 
inflamável. 
  
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DO TEMPO PARA CORRETA APLICAÇÃO 
Para uma adequada aplicação as condições meteorológicas do tempo deverão ser: 
- Tempo bom sem probabilidades de chuvas ou chuviscos. 
- Temperaturas acima de 15°C. 
Em áreas muito frias promover o pré-aquecimento das mantas asfálticas auto-adesivas 
com soprador de ar quente, através do calor do sol ou o pré-aquecimento do substrato 
com maçarico. 
  
FERRAMENTAS E EPIs NECESSÁRIOS 
- Luvas pigmentadas 
- Calçados com a sola de borracha 
- Roupa de trabalho 
- Trena métrica  
- Estilete ou faca afiada 
- Trincha de carneiro 
- Panos ou estopas 
- Soprador térmico  
  
MODO DE APLICAÇÃO 
Prepare perfeitamente toda a superfície até ficar totalmente limpa e seca, aplique 
1demão de DILUPRIMER BASE ÁGUA sob superfícies cimentícias, deixe secar no 
mínimo 24h. Recorte a FITA ASFALTICA na medida necessária, retire o plástico 
antiaderente e aplique na superfície moldando e pressionando com as mãos, com 
atenção nos arremates. 
  
MAIORES INFORMAÇÕES 
Consulte nosso Departamento Técnico. 
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