MACÁ LIVIANO
Nº 15-L

Feltro Asfáltico Saturado

APRESENTAÇÃO
Macá Nº 15-L / Rolo 40 m2

QUALIDADES DO PRODUTO

APLICAÇÃO DO PRODUTO

O feltro asfáltico saturado comporta-se como um excelente aislante
hidráulico.
Ao ser de base celulósica, absorve a humidade ambiente condensada
na madeira, produto da diferença de temperatura interior-exterior
(segundo norma IRAM 1582 poderá absorver até um 25% de seu
peso).
Permite que o vapor de água gerado no ambiente saia ao exterior, não
ficando retido no techado.
Permite que a madeira possa respirar, não alterando esta suas
características originais, que termine destruída pela proliferación de
fungos causados pela humidade.
É o único produto para este fim que cumpre com normas IRAM e
internacionais.

Empregado como baixo-telha, o produto deve se colocar acima do
machimbre do teto e por embaixo das telhas, fixado mediante barras de
madeira.

USOS
Seu principal uso é como baixo-telha ou como baixo-chapa. Pode
empregar-se também como reforço em impermeabilizaciones multicapa
elaboradas com asfalto em obra.

PROPRIEDADES
Longo de Rolo
Largura de Rolo
Superfície de Rolo
Peso de Rolo
Espessura
Plegabilidade
Humidade

MACÁ PESADO
40 m
1m
40 m2
Aprox. 13 kg
Superior a 0,5 mm
25ºC
Inferior ao 5%

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção
Escritórios Comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
Administração e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140
Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar
A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde
que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita.
Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A.
Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.
Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.

www.emapi.com.ar

MACÁ LIVIANO Feltro Asfáltico Saturado

