
Um portfólio de produtos de alto 
desempenho em impermeabilizações de 
baixa inclinação

Melhore suas mantas asfálticas ou mantas de poliolefinas termoplásticas (TPO) com os 
polímeros de alto desempenho Vistamaxx™ ou promova o balanço de propriedades em 
suas mantas EPDM usando borracha de alto desempenho Vistalon™ EPDM.

Vistamaxx™     Vistalon™ EPDM

Novas possibilidades para mantas asfálticas à base de 
asfalto modificado
Os polímeros Vistamaxx podem ser usados como um 
modificador para compostos de asfalto para otimizar 
custos e melhorar o desempenho da manta final. Eles 
podem ser alternativas vantajosas para modificadores 
convencionais, como as resinas de polipropileno atático 
(APP) ou de estireno-butadieno (SBS). Adicionar  
polímeros Vistamaxx à sua formulação pode 
potencialmente fornecer:

 • Flexibilidade da manta similar em teores mais baixos  
de modificador ou flexibilidade aprimorada na  
mesma proporção dos modificadores convencionais

 • Otimização da tenacidade e dureza da manta com  
base nas necessidades do mercado

 • Maior adição de carga ou de polímero reciclado
 • Modificação de viscosidade para facilitar a produção  

da manta
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Para saber mais sobre os polímeros de desempenho do Vistamaxx, visite:
exxonmobilchemical.com

Para mais informações entre em contato com a nossos expertos locais: contactus-am@exxonmobil.com

Os gráficos abaixo ilustram as vantagens potenciais dos polímeros de alto desempenho Vistamaxx™ e nosso portfólio de 
grades para modificação de asfalto.

Figura 2: Detalhe da composição dos modificadores  
APP e Vistamaxx

Tabela 1: Ilustração como o portfólio de grades dos polímeros 
Vistamaxx podem adaptar as propriedades da manta

Figura 1: Comparação de formulação entre APP e Vistamaxx 
como modificador do asfalto em mantas asfálticas. 

Figura 3: Ilustração do portfólio de grades dos polímeros 
Vistamaxx para mantas asfálticas
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Diferença direcional entre os grades do Vistamaxx comparado ao Vistamax 3000

Adaptando soluções das mantas TPO para melhor 
flexibilidade e resistência
Os polímeros Vistamaxx podem ser usados como uma 
solução vantajosa para as membranas de cobertura em 
TPO.

 • A adição de polímeros Vistamaxx à formulação aumenta 
a flexibilidade de suas membranas, facilitando sua 
instalação.

 • Os polímeros Vistamaxx também podem ser usados 
para adaptar a resistência à tração e o alongamento na 
ruptura para membranas mais duráveis.

Membranas de cobertura de borracha EPDM duráveis
Com base em anos de experiência, a ExxonMobil Chemical
desenvolveu Vistalon™ 9301 e 3702 grades de borracha 
EPDM para membranas de coberturas com as 
propriedades necessárias para garantir uma boa mistura, 
extrusão e calandragem sem problemas. Usando os grades 
Vistalon de borracha EPDM de alto desempenho nas suas 
aplicações de cobertura pode oferecer:

 • Mistura eficiente e boa dispersão de cargas
 • Bom processamento e equilíbrio entre aderência e 

resistência na membrana não curada
 • Excelente resistência ao intemperismo

APP = polipropileno atático       rPP = polipropileno reciclado

Métodos de teste: MFR baseado em ASTM D1238 e 1% de módulo de flexão na ASTM D790


