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MANTAS ASFÁLTICAS

Emacober Al

Manta asfáltica com acabamento de alumínio. As 
mantas EMAPI da linha Emacober Al (autoprotegidas 
com alumínio), são desenvolvimentos que exibem 
muito boa prestação, dado que combinam as exce- 
lentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos 
plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos 
do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e 
produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., 
incorporado como alma central do produto e a sua 
terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido 
do calor do sol e da radiação UV sobre os asfaltos, 
por uma capa de alumínio de alta pureza, gofrado, que 
ademais provê uma barreira impermeável adicional.

Emacober Geo Al Max

Manta asfáltica com acabamento de alumínio e alma 
de geotêxtil. As mantas EMAPI da linha Emacober 
Geo Al Max são desenvolvimentos de alta faixa que 
ão resposta às mais altas exigências de imperme-
abilização e durabilidade. Combinando as excelentes 
propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos 
normalizados de EMAPI S.A. com as qualidades de 
resistência mecânica dos geotêxteis de poliéster 
tecido não tecido termofixado de alto gramaje, con- 
segue-se uma resposta de excelente performance. 
O conjunto encontra-se protegido do calor do sol e da 
radiação UV sobre os asfaltos, por uma capa de alu- 
mínio flexível, que garante as mais exigentes solicita- 
ções em dobrado, tracção, flexão e puncionamento, 
além de prover uma barreira impermeável adicional.

Produto Código EAN 13

Emacober P/P / 4 mm

Emacober P/P / 3 mm

Apresentação

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

07400

07300

7796430074003

7796430073006

Emacober P/P

Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de 
alta densidade.
As mantas EMAPI da linha Emacober P/P são desen- 
volvimentos de excelente prestação que combinam 
as insuperáveis propriedades impermeabilizantes 
dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. 
com os atributos do PEAD (polietileno de alta densi-
dade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros 
de EMAPI S.A., incorporado como alma central do 
produto e a suas terminações superior e inferior. 
Seu desenho garante a maior segurança e durabili-
dade atingida para produtos de seu tipo.

USOS
Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavi- 
mentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços 
transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, 
baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda 
excelente resposta utilizado como barreira de vapor.

Produto Código EAN 13

Emacober Geo Al Max / 4 mm

Apresentação

Rolo 10 m2 07451 7796430074515

USOS
Qualitativamente superiores, estas mantas asfálticas foram desenvolvidas 
para ser aplicadas em sistemas de impermeabilização expostos, 
sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transitáveis, em 
qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, 
fibrocimento, etc.

Produto Código EAN 13

Emacober Al / 4 mm

Apresentação

Rolo 10 m2 00001 7796430000019

USOS
Qualitativamente superiores, estas mantas asfálticas foram desenvolvidas 
para ser aplicadas em sistemas de impermeabilização expostos, 
sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transitáveis, em 
qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, 
fibrocimento, etc.

http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/53/emacober-al/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/53/emacober-al/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/54/emacober-geo-al-max/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/54/emacober-geo-al-max/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/55/emacober-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/55/emacober-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/55/emacober-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/53/emacober-al/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/54/emacober-geo-al-max/membrana-asfaltica
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MANTAS ASFÁLTICAS

Emacober Geo Pint

As mantas EMAPI da linha Emacober Geo Pint, são 
desenvolvimentos que combinam as excelentes pro- 
priedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos 
normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do 
PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado 
como reforço à alma central do produto e a sua 
terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido 
por uma capa de geotêxtil de poliéster tecido não 
tecido termofixado de alto gramaje –de notável esta- 
bilidade dimensional– que garante as mais exigentes 
solicitações em dobrado, tracção, flexão e punciona-
mento; à que deverá se aplicar Emacril, imperme-
abilizante acrílico para tetos, como terminação.

Emacober Geo P/P

Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de 
alta densidade.
As mantas EMAPI da linha Emacober Geo P/P são 
desenvolvimentos de alta faixa que combinam as 
insuperáveis propriedades impermeabilizantes dos 
asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com 
os atributos do geotêxtil de poliéster tecido não 
tecido termofixado de alto gramaje, incorporado como 
alma central do produto, garantindo segurança em 
frente às mais exigentes solicitações em dobrado, 
tracção, flexão e puncionamento. As terminações 
superior e inferior são de PEAD formulado y pro- 
duzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A.

Emacober Geo APP Mineral

Manta asfáltica com acabamento de ardósia natural- 
mineral. As mantas EMAPI da linha Emacober Geo 
APP Mineral, são desenvolvimentos de alta faixa que 
respondem às mais altas exigências dos regulares 
mundiais em impermeabilização. As excelentes pro- 
priedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos 
modificados com plastómeros amorfos de elevado peso 
molecular, combinadas com os atributos de resistência 
mecânica do tecido de poliéster com filamentos de 
vidro longitudinais, proporcionam máxima segurança, 
alta prestação e excepcional estabilidade dimensional 
em frente às mais diversas solicitações em dobrado, 
tracção e flexões extremas, e ao puncionamento.

USOS
Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado 
sobre tetos planos ou abobadados, e terraços de trânsito moderado, em 
qualquer tipo de pendente. Impermeabilizações baixo pavimentos em 
sistemas mono ou multicapas.

Produto Código EAN 13

Emacober Geo Pint / 4 mm

Emacober Geo Pint / 3 mm

Apresentação

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

07402

07302

7796430074027

7796430073020

USOS
Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavi- 
mentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços 
transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, 
baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda 
excelente resposta utilizado como barreira de vapor.

Produto Código EAN 13

Emacober Geo P/P / 4 mm

Emacober Geo P/P / 3 mm

Apresentação

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

07401

07301

7796430074010

7796430073013

Produto Código EAN 13

Emacober Geo APP Mineral / 4 mm

Apresentação

Rolo 10 m2 07474 7796430074744

USOS
Producto especialmente recomendado para ser aplicado sobre pavimen-
tações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços não 
transitáveis, em qualquer tipo de pendente em sistemas de impermeabi-
lização multicapa expostos.
Este produto admite as mais desfavoráveis condições climáticas em 
faixas de excepcional amplitude térmica.

http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/56/emacober-geo-pint/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/56/emacober-geo-pint/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/56/emacober-geo-pint/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/57/emacober-geo-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/57/emacober-geo-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/57/emacober-geo-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/58/emacober-geo-app-mineral/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/58/emacober-geo-app-mineral/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/58/emacober-geo-app-mineral/membrana-asfaltica
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MANTAS ASFÁLTICAS

N 500 Al Plus

Manta asfáltica com acabamento de alumínio. As 
mantas da linha N 500 Al Plus são desenvolvimentos 
que exibem muito boa prestação, dado que combinam 
as excelentes propriedades impermeabilizantes dos 
asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com 
os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) 
formulado e produzido pela Divisão Polímeros de 
EMAPI S.A., incorporado como alma central do 
produto e a sua terminação inferior. O conjunto 
encontra-se protegido do calor do sol e da radiação 
UV sobre os asfaltos, por uma capa de alumínio de 
alta pureza, gofrado, que ademais provê uma barreira 
impermeável adicional.

N 500 P/P Plus

Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de 
alta densidade.
As mantas EMAPI da linha N 500 P/P Plus são desen- 
volvimentos de excelente prestação que combinam 
as insuperáveis propriedades impermeabilizantes dos 
asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com 
os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) 
formulado e produzido pela Divisão Polímeros de 
EMAPI S.A., incorporado como alma central do 
produto e a suas terminações superior e inferior.

N 500 Geo Pint Plus

As mantas EMAPI da linha N 500 Geo Pint Plus, são 
desenvolvimentos que combinam as excelentes pro- 
priedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos 
normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do 
PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado 
como reforço à alma central do produto e a sua 
terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido 
por uma capa de geotêxtil de poliéster tecido não 
tecido termofixado de alto gramaje, que garante as 
mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, 
flexão e puncionamento; à que deverá se aplicar 
Emacril, impermeabilizante acrílico para tetos, como 
terminação.

USOS
Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado 
sobre tetos planos ou abobadados, e terraços de trânsito moderado, em 
qualquer tipo de pendente. Impermeabilizações baixo pavimentos em 
sistemas mono ou multicapas.

Produto Código EAN 13

N 500 P/P Plus / 43 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2 06351 7796430063519

USOS
Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavi- 
mentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços 
transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, 
baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda 
excelente resposta utilizado como barreira de vapor.

Produto Código EAN 13

N 500 Al Plus / 43 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2 06350 7796430063502

Produto Código EAN 13

N 500 Geo Pint Plus / 43 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2 06352 7796430063526

USOS
Qualitativamente superiores, estas mantas asfálticas foram desenvolvidas 
para ser aplicadas em sistemas de impermeabilização expostos, 
sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transitáveis, em 
qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, 
fibrocimento, etc.

http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/59/linea-n-500-al-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/59/linea-n-500-al-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/59/linea-n-500-al-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/60/linea-n-500-p-p-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/60/linea-n-500-p-p-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/60/linea-n-500-p-p-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/61/linea-n-500-geo-pint-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/61/linea-n-500-geo-pint-plus/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/61/linea-n-500-geo-pint-plus/membrana-asfaltica


W Al Max Bilaminada

Mantas asfálticas com acabamento de alumínio fle- 
xível. As mantas W Al Max, são desenvolvimentos 
que exibem alta prestação, dado que combinam as ex- 
celentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos 
plásticos normalizados com os atributos do PEAD 
(polietileno de alta densidade), incorporado como 
alma central do produto e a sua terminação inferior. 
A incorporação de alumínio flexível como capa de 
auto-protecção, protege ao conjunto das altas tempe- 
raturas e da incidência da radiação solar sobre os 
asfaltos, garantindo as mais exigentes solicitações 
em dobrado, tracção, flexão e puncionamento, esten- 
dendo a vida útil do sistema de impermeabilização.

USOS
Para uso em sistemas de impermeabilização expostos, sobre tetos planos 
ou abobadados e terraços não transitáveis, em qualquer tipo de pendente.

Produto Código EAN 13

W 450 Al Max Bilaminada / 40 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2 87062 7796430870629
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MANTAS ASFÁLTICAS

W Al Max

Mantas asfálticas com acabamento de alumínio fle- 
xível. As mantas W Al Max, são desenvolvimentos 
que exibem alta prestação, dado que combinam as ex- 
celentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos 
plásticos normalizados com os atributos do PEAD 
(polietileno de alta densidade), incorporado como 
alma central do produto e a sua terminação inferior. 
A incorporação de alumínio flexível como capa de 
auto-protecção, protege ao conjunto das altas tempe- 
raturas e da incidência da radiação solar sobre os 
asfaltos, garantindo as mais exigentes solicitações 
em dobrado, tracção, flexão e puncionamento, esten- 
dendo a vida útil do sistema de impermeabilização.

USOS
Para uso em sistemas de impermeabilização expostos, sobre tetos planos 
ou abobadados e terraços não transitáveis, em qualquer tipo de pendente.

Produto Código EAN 13

W 450 Al Max / 40 Kg

W 400 Al Max / 35 Kg

W 350 Al Max / 30 Kg

W 300 Al Max / 25 Kg

W 200 Al Max / 15 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

08550

08150

08650

08950

08050

7796430085504

7796430081506

7796430086501

7796430089502

7796430080509

W Geo Pint

As mantas EMAPI da linha W 450 Geo Pint, são 
desenvolvimentos que combinam as excelentes pro- 
priedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos 
normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do 
PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado 
como reforço à alma central do produto e a sua 
terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido 
por uma capa de geotêxtil de poliéster tecido não 
tecido termofixado de alto gramaje, que garante as 
mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, 
flexão e puncionamento; à que deverá se aplicar 
Emacril, impermeabilizante acrílico para tetos, como 
terminação.

Produto Código EAN 13

W 450 Geo Pint / 40 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2 03882 7796430038821

USOS
Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado 
sobre tetos planos ou abobadados, e terraços de trânsito moderado, em 
qualquer tipo de pendente. Impermeabilizações baixo pavimentos em 
sistemas mono ou multicapas.

http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/62/linea-w-al-max/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/62/linea-w-al-max/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/62/linea-w-al-max/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/63/linea-w-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/63/linea-w-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/63/linea-w-p-p/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/64/linea-d-al/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/64/linea-d-al/membrana-asfaltica
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/64/linea-d-al/membrana-asfaltica
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MANTAS ASFÁLTICAS

D Al

Manta asfáltica com acabamento de alumínio.
As mantas EMAPI da linha D são desenvolvimentos 
que exibem muito boa prestação, dado que combinam 
as excelentes propriedades impermeabilizantes 
dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. 
com os atributos do PEAD (polietileno de alta 
densidade) formulado e produzido pela Divisão 
Polímeros de EMAPI S.A., incorporado como alma 
central do produto –só em versões de 40 kg e 35 kg– 
e a sua terminação inferior.
O conjunto encontra-se protegido do calor do sol e 
da radiação UV sobre os asfaltos, por uma capa de 
alumínio de alta pureza, gofrado, que ademais provê 
uma barreira impermeável adicional.

USOS
Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado 
sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transitáveis, em 
qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, 
fibrocimento, etc.

Produto Código EAN 13

D 450 Al / 40 Kg

D 400 Al / 35 Kg

D 300 Al / 25 Kg

D 200 Al / 15 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

09330

09130

09930

09030

7796430093301

7796430091307

7796430099303

7796430090300

W P/P

Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de 
alta densidade.
As mantas EMAPI da linha W P/P são desenvolvi-
mentos de muito boa prestação que combinam as 
excelentes propriedades impermeabilizantes dos 
asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com 
os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) 
formulado e produzido pela Divisão Polímeros de 
EMAPI S.A., incorporado como alma central do 
produto e a suas terminações superior e inferior.

Produto Código EAN 13

W 450 P/P / 40 Kg

W 350 P/P / 30 Kg

Apresentação

Rolo 10 m2

Rolo 10 m2

08500

08600

7796430085009

7796430086006

USOS
Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavi- 
mentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços 
transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, 
baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda 
excelente resposta utilizado como barreira de vapor.



De aplicação em frio, utiliza-se previamente à 
colocação de mantas, facilitando e assegurando a 
correta aderencia entre estas e seus diferentes sus- 
tratos de aplicação (pastas cementícias, metais, 
feltros, etc.). Por suas propriedades hidrófugas, pode 
empregar-se também sobre estruturas de ferro, 
tubulações, silos, mastros de alumbrado, cercos, etc.

Apresentação

Balde 1 L

Balde 4 L

Balde 18 L

Tambor 200 L

Código

30091

30002

30021

30022

Código EAN

7796430300911

7796430300027

7796430300218

7796430300225

Macá P Pintura Asfáltica Especial de Secagem Rápida

Seu desenho combina as qualidades reflectantes 
do alumínio com as propriedades plásticas, seladoras 
e anticorrosivas dos asfaltos Emapi. Provê um filme 
hidrófugo e reflectante, formulado para proteger tetos 
asfálticos e sobreposições entre mantas com coberta 
de alumínio.

Apresentação

Balde 4 L

Balde 18 L

Código

32000

32018

Código EAN

7796430320001

7796430320186

Macá Al Pintura Asfáltica Aluminizada

EMAPI Divisão Impermeabilizantes Catálogo de Produtos 7www.emapi.com.ar

IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS

Oxiflex Asfalto de Aplicação em Quente

Formulado para sua utilização em sistemas 
de impermeabilização em quente, adesão 
de mantas e tomado de juntas de pavimentos 
rígidos e articulados.

Impermeabilizante asfáltico base aquosa, de apli- 
cação em frio. Utiliza-se previamente à colocação 
de mantas, impermeabilização de tetos e como ba- 
rreira de vapor. Depois do secado, forma um filme 
asfáltico reticulado de grande aderência, flexível e 
impermeável.

Apresentação

Balde 4 Kg

Caixa 18 Kg

Balde 20 Kg

Tambor 200 Kg

Código

20022

20000

20020

20042

Código EAN

7796430200228

7796430200006

7796430200204

7796430200426

Novasfalt ANR-5 Impermeabilizante Asfáltico de Aplicação em Frio

Apresent.

Saco 20 Kg

Saco 40 Kg

Saco 20 Kg

Saco 40 Kg

Saco 20 Kg

Saco 40 Kg

Produto

Oxiflex 100/15

Oxiflex 100/15

Oxiflex Plástico

Oxiflex Plástico

Oxiflex Hogar

Oxiflex Hogar

Código

14200

14400

11200

11400

15020

15040

Código EAN

7796430142009

7796430144003

7796430112002

7796430114006

7796430150202

7796430150400

http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/67/maca-p/pintura-asfaltica-especial-de-secado-rapido
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/67/maca-p/pintura-asfaltica-especial-de-secado-rapido
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/67/maca-p/pintura-asfaltica-especial-de-secado-rapido
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/74/novasfalt-anr-5/impermeabilizante-asfaltico-de-aplicacion-en-frio
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/74/novasfalt-anr-5/impermeabilizante-asfaltico-de-aplicacion-en-frio
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/74/novasfalt-anr-5/impermeabilizante-asfaltico-de-aplicacion-en-frio
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/68/maca-al/pintura-asfaltica-aluminizada
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/68/maca-al/pintura-asfaltica-aluminizada
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/68/maca-al/pintura-asfaltica-aluminizada
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/71/oxiflex/asfalto-de-aplicacio-n-en-caliente
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/71/oxiflex/asfalto-de-aplicacio-n-en-caliente
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/71/oxiflex/asfalto-de-aplicacio-n-en-caliente
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Macá Pesado Feltro Asfáltico Saturado

O feltro asfáltico saturado comporta-se como um 
excelente isolante hidráulico. Ao ser de base celu- 
lósica, 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 telhado. 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.

Produto Código EAN 13

Macá Nº 15-P

Apresentação

Rolo 40 m2 40010 7796430400109

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.

Macá Liviano Feltro Asfáltico Saturado

O feltro asfáltico saturado comporta-se como um 
excelente isolante hidráulico. Ao ser de base celu- 
lósica, 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 telhado. 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.

Produto Código EAN 13

Macá Nº 15-L

Apresentação

Rolo 40 m2 40000 7796430400000

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.

Produto adesivo, formulado para a colocação de 
mantas asfálticas sem necessidade de soplete a 
gás. Adere mantas sobre pastas cementícias, 
fibrocimento, chapas metálicas ou outras mantas 
asfálticas.

Apresentação

Balde 18 L

Código

33180

Código EAN

7796430331809

Welder Adesivo para Mantas de Aplicação em Frio

http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/72/maca-pesado/fieltro-asfa-ltico-saturado
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/72/maca-pesado/fieltro-asfa-ltico-saturado
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/72/maca-pesado/fieltro-asfa-ltico-saturado
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/73/maca-liviano/fieltro-asfa-ltico-saturado
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/73/maca-liviano/fieltro-asfa-ltico-saturado
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/73/maca-liviano/fieltro-asfa-ltico-saturado
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/66/welder/adhesivo-para-membranas-de-aplicacion-en-frio
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/66/welder/adhesivo-para-membranas-de-aplicacion-en-frio
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/66/welder/adhesivo-para-membranas-de-aplicacion-en-frio
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Fitaflex Manta Auto-adesiva Multiuso

Impermeabiliza pequenas superfí-
cies. Brinda reforço, protecção e 
terminação. Possibilita o reparo e 
a manutenção de mantas.
Apresenta-se em lâminas enroladas 
conformadas com massa asfáltica 
modificada com elastómeros sin- 
téticos e resinas que lhe conferem 
óptima aderencia.

Apresentação

Caixa Apertura Mix (15 m2)

Rolo 0,10x25 m (15 m2)

Rolo 0,15x25 m (15 m2)

Rolo 0,20x25 m (15 m2)

Rolo 0,10x10 m (12 m2)

Rolo 0,15x10 m (12 m2)

Rolo 0,20x10 m (12 m2)

Produto

Caixa Apertura

Fitaflex

Fitaflex

Fitaflex

Novo Fitaflex Box

Novo Fitaflex Box

Novo Fitaflex Box

Código

50211

52210

53210

54210

52311

53311

54311

Código EAN

7796430502117

7796430522108

7796430532107

7796430542106

7796430523112

7796430533111

7796430543110

ISOLANTES

Emapi Barreira Acústica

Manta que combina as excelentes propriedades dos 
asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com 
os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) 
formulado e produzido pela Divisão Polímeros de 
EMAPI S.A., incorporado à terminação inferior do 
produto. O conjunto encontra-se protegido por uma
capa de geotêxtil de poliéster tecido não tecido 
termofixado de alto gramaje.
Produto especialmente desenhado para seu uso 
como aislante acústico, imputrescível e de excelentes 
prestações como barreira de vapor, que brinda um 
excelente conforto de insonorização, ao atuar como 
um elemento plástico entre elementos rígidos.

Produto Código EAN 13

Barreira Acústica / 25 Kg

Apresentação

Rolo 5 m2 00010 7796430000101

USOS
Produto especialmente indicado para isolar acústicamente paredes de 
tijolos ocos, blocos de betão, tabiques e portas interiores e painéis de 
gesso, já seja em moradias, escritórios, cinemas, teatros, hotéis, salas 
de gravação, salas de máquinas, etc.

http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/70/fitaflex/membrana-autoadhesiva-multiuso
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/70/fitaflex/membrana-autoadhesiva-multiuso
http://www.emapi.com.ar/Impermeabilizantes/detalle/70/fitaflex/membrana-autoadhesiva-multiuso



