
NOVASFALT ANR-5 Impermeabilizante Asfáltico de Aplicação em Friowww.emapi.com.ar

Impermeabilizante Asfáltico
de Aplicação em Frio

NOVASFALT ANR-5NOVASFALT ANR-5

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.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

APRESENTAÇÕES
NOVASFALT ANR-5 / 4 kg
NOVASFALT ANR-5 / 20 kg
NOVASFALT ANR-5 / 200 kg

QUALIDADES DO PRODUTO                                                                        
Produto de aplicação em frio, desenvolvido sobre base de asfaltos em 
emulsão aquosa. 
Como impermeabilizante, é ideal para superfícies horizontais ou inclinadas 
em qualquer pendente, ainda vertical, sejam estas de madeira, 
concreto, mampostería, tijolo, fibrocemento, pedra, baldosas, cerâmica 
não esmaltada, etc. Depois do secado, forma um filme asfáltico reticulado 
de grande aderência, flexível e impermeável.
Como imprimação, prévio à aplicação de mantas asfálticas, assegura uma 
melhor receptividad do sustrato, garantindo uma óptima aderencia na 
colocação.
Como barreira de vapor, forma um filme infranqueable ao passo de vapor 
de água e humidade.

MODO DE USO
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é 
importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderencia 
do produto ao sustrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou azeites, 
siliconas, óxido, algas ou fungos, etc.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
COMO IMPERMEABILIZANTE
A. Superfícies horizontais ou de escassa pendente.
1) Limpar a superfície.
2) Aplicar uma mão de imprimação (uma parte de produto mais uma de 
água), empregando brocha ou pincel. Deixar secar.
3)  Aplicar Novasfalt ANR-5, a razão de 0,8 kg/m2. Deixar secar. Aplicar 
uma nova capa de produto, colocando sobre ela um velo de vidro ou de 
poliéster, embebendo-o perfeitamente. Assegurar que não fique ar 
ocluido. Deixar secar. Aplicar outra capa de Novasfalt ANR-5 e deixar 
secar. Para superfícies extensas, onde é necessário sobrepor o reforço, o 
mesmo não deve ser inferior a 8 cm.

4) De ser necessário repetir a operação indicada no ponto anterior para a 
cada aplicação de velo de vidro ou poliéster, cuidando de cruzar transver-
salmente este reforço na cada etapa. O consumo mínimo deste produto 
não deve ser inferior aos 4 kg/m2.
5) Para proteger a terminação exposta à intemperie e outorgar um 
impecable acabamento estético, utilizar Emacril de EMAPI, em qualquer 
de suas três cores: alvo, vermelho teça ou verde.

B. Superfícies com pendente maior a 30º
Seguir la técnica indicada en los puntos 1, 2, 3 y 5 de modo de aplicar 3 
a 3,5 kg/m2 de Novasfalt ANR-5 con 1 solo refuerzo de velo de vidrio o 
poliéster.

COMO BARREIRA DE VAPOR
1) Limpar a superfície.
2) Aplicar uma mão de produto, de maneira de consumir de 1,5
a 2 kg/m2.

COMO IMPRIMAÇÃO
Diluir uma parte de produto numa parte de água limpa. Revolver e aplicar. 
Rendimento: 0,5 kg/m2 por mão, segundo absorção do sustrato.
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SEGURANÇA
Produto NÃO INFLAMÁVEL.

PRECAUÇÕES
1) Armazenar em local fresco e seco. Não ingerir nem inalar vapores.
    Em caso de ingestão acidental, não provocar o vómito e ir de imediato  
    ao médico.
2) Revolver bem dantes de usar.
3) A concentração deste produto é óptima para seu uso, sua diluição 
    excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.  

     Para facilitar a aplicação, de ser necessário, diluir com quantidades 
    discretas de água.
4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior
    a 5ºC nem superior a 40ºC. Evitar a aplicação quando o sol incidir  
    diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Em caso de irritação 
    produzida por respingos nos olhos e a pele, consultar ao médico.
6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for 
    consumido todo o conteúdo.
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