Manta asfáltica pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros que proporcionam ao asfalto alta
flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de filme sintético de alta resistência e elongação.
Autoprotegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios
solares UV, a face inferior é composta por filme de polietileno PEAD ultrafino para facilitar a colagem a maçarico.
O produto disponível em várias espessuras e cores do alumínio oferece excelente acabamento estético, rápida
aplicação e longa vida útil.
A aplicação da manta asfáltica aluminizada proporciona impermeabilidade total, excelente isolamento térmico e
redução dos ruídos provocados pela chuva.
Indicada para aplicação em lajes de até 100 m² ou em telhados de qualquer tipo e dimensão.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica auto-adesiva pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos que
proporcionam ao asfalto excelente aderência, flexibilidade e durabilidade. Possui reforço central de filme
sintético de alta resistência e elongação. Autoprotegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALUFLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV, a face inferior é composta por filme de polietileno PEAD
siliconado de fácil remoção.
O produto disponível em várias espessuras e cores do alumínio oferece excelente acabamento estético, rápida
aplicação e longa vida útil.
A aplicação da manta asfáltica aluminizada proporciona impermeabilidade total, excelente isolamento térmico e
redução dos ruídos provocados pela chuva.
Indicada para aplicação em lajes de até 100 m² ou em telhados de qualquer tipo e dimensão.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros que proporcionam ao asfalto alta
flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de não tecido de poliéster de alta resistência à
tração ao puncionamento e elongação. Autoprotegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALUFLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV, a face inferior é composta por filme de polietileno PEAD
ultrafino para facilitar a colagem a maçarico.
O produto disponível em várias espessuras e cores do alumínio oferece excelente acabamento estético, rápida
aplicação e longa vida útil.
A aplicação da manta asfáltica aluminizada proporciona impermeabilidade total, excelente isolamento térmico e
redução dos ruídos provocados pela chuva.
Indicada para aplicação em lajes planas ou inclinadas de qualquer dimensão.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II, III ou IV B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica auto-adesiva pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos que
proporcionam ao asfalto excelente aderência, flexibilidade e durabilidade. Possui reforço central de não tecido
de poliéster de alta resistência à tração ao puncionamento e elongação. Autoprotegida na superfície exposta
com filme de alumínio flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV, a face inferior é
composta por filme de polietileno PEAD siliconado de fácil remoção.
O produto disponível em várias espessuras e cores do alumínio oferece excelente acabamento estético, rápida
aplicação e longa vida útil.
A aplicação da manta asfáltica aluminizada proporciona impermeabilidade total, excelente isolamento térmico e
redução dos ruídos provocados pela chuva.
Indicada para aplicação em lajes planas ou inclinadas de qualquer dimensão.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II, III ou IV B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica pré-fabricada produzida em diversas larguras para facilitar a impermeabilização de vigas de
baldrame, reforços ou acabamentos. Fabricadas a base de asfaltos modificados com polímeros que
proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de filme sintético de
alta resistência e elongação. Autoprotegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX
COLORIDO para proteção dos raios solares UV, a face inferior é composta por filme de polietileno PEAD para
colagem a maçarico.
O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para a impermeabilização
das mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em lajes e telhados de qualquer dimensão.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica auto-adesiva pré-fabricada produzida em diversas larguras para facilitar a impermeabilização de
vigas de baldrame, reforços ou acabamentos. Fabricadas a base de asfaltos modificados com polímeros
elastoméricos que proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de
filme sintético de alta resistência e elongação. Autoprotegida na superfície exposta com filme de alumínio
flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV, a face inferior é composta por filme de
polietileno PEAD siliconado de fácil remoção.
O produto disponível em várias espessuras e oferece rápida aplicação e longa vida útil para impermeabilização
das mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em lajes e telhados de qualquer dimensão.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros que proporcionam ao asfalto alta
flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de filme sintético de alta resistência e elongação. A
face inferior é composta por filme de polietileno PEAD ultrafino para facilitar a colagem a maçarico.
O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para a impermeabilização
das mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em superfícies de até 50 m² ou superfícies com baixa movimentação estrutural.
Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 72h. Cobrir com proteção mecânica logo
após concluir teste de estanqueidade.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo I B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica auto-adesiva pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos que
proporcionam ao asfalto excelente aderência, flexibilidade e durabilidade. Possui reforço central de filme
sintético de alta resistência e elongação. A face inferior é composta por filme de polietileno PEAD siliconado de
fácil remoção.
O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para a impermeabilização
das mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em lajes de até 50 m² ou superfícies com baixa movimentação estrutural.
Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 72h. Cobrir com proteção mecânica logo
após concluir teste de estanqueidade.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo I B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros que proporcionam ao asfalto alta
flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de não tecido de poliéster de alta resistência à
tração, elongação e ao puncionamento.
A face inferior é composta por filme de polietileno PEAD ultrafino para facilitar a colagem a maçarico.
O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para a impermeabilização
das mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em lajes planas ou inclinadas de qualquer dimensão.
Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 72h. Cobrir com proteção mecânica logo
após concluir teste de estanqueidade.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II, III ou IV B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica auto-adesiva pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos que
proporcionam ao asfalto excelente aderência, flexibilidade e durabilidade. Possui reforço central de não tecido
de poliéster de alta resistência à tração, elongação e ao puncionamento.
A face inferior é composta por filme de polietileno PEAD siliconado de fácil remoção.
O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para impermeabilização das
mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em lajes planas ou inclinadas de qualquer dimensão. Manta sem autoproteção, não
poderá ficar exposta ao sol por mais de 72h. Cobrir com proteção mecânica logo após concluir teste de
estanqueidade.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II, III ou IV B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica pré-fabricada produzida em diversas larguras para facilitar a impermeabilização de vigas de
baldrame, reforços ou acabamentos. Fabricadas a base de asfaltos modificados com polímeros que
proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de filme sintético de
alta resistência e elongação. A face inferior é composta por filme de polietileno PEAD ultrafino para facilitar a
colagem a maçarico.
O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para a impermeabilização
das mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em lajes de qualquer dimensão.
Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 72h. Cobrir com proteção mecânica logo
após concluir teste de estanqueidade.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo I B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica auto-adesiva pré-fabricada produzida em diversas larguras para facilitar a impermeabilização de
vigas de baldrame, reforços ou acabamentos. Fabricadas a base de asfaltos modificados com polímeros
elastoméricos que proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de
filme sintético de alta resistência e elongação. A face inferior é composta por filme de polietileno PEAD
siliconado para facilitar sua remoção.
O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para impermeabilização das
mais diversas superfícies.
Indicada para aplicação em lajes de qualquer dimensão.
Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 72h. Cobrir com proteção mecânica logo
após concluir teste de estanqueidade.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo I B
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

As Fitas Asfálticas auto-adesivas com alumínio foram desenvolvidas para vedar de imediato de maneira rápida e
eficaz infiltrações e goteiras em telhados, carrocerias de caminhões, containers, etc.
Produzidas a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos que proporcionam ao asfalto excelente
aderência, flexibilidade e durabilidade.
Autoprotegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios
solares UV e na face inferior é composta por filme de polietileno PEAD siliconado de fácil e rápida remoção.
O produto disponível em várias larguras e cores do alumínio, oferece excelente acabamento estético, rápida
aplicação e longa vida útil em diversos tipos de uso.
Não indicadas para ser aplicadas em condições de imersão ou sobre
superfícies que apresentem altas temperaturas.
Atendem norma técnicas ABNT NBR 16411
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Manta asfáltica veicular auto-adesiva, pré-fabricada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos
de alto poder de aderência e durabilidade, possui reforço central de filme sintético de alta resistência e
elongação. Auto protegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX , a face inferior é
composta de filme de polietileno siliconado antiaderente de fácil e rápida remoção.
Indicada para aplicação em tratamento acústico de veículos.
Fabricada com sistema de qualidade certificado ISO9001

Fita asfáltica auto-adesiva produzida a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos de alto poder
de aderência, sobre diversas superfícies e na face inferior possui polietileno siliconado antiaderente. O produto
disponível em várias medidas, oferece rápida aplicação e longa vida na proteção de tubulações enterradas.
Indicada para proteção anticorrosiva de tubulações e estruturas metálicas enterradas.
Fabricada com sistema da qualidade ISO9001

Resultado da dispersão de asfaltos modificados em água através de agentes emulsificantes, contém um
elevado teor de sólidos, proporcionando uma excelente aderência entre as mantas asfálticas e o substrato.
Fabricado com sistema da qualidade ISO9001

Fabricação e Vendas
PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856
Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h

