mantas e fitas

Kimanta alicerce autoaderente
É uma membrana asfáltica impermeabilizante autoadesiva, pré-fabricada e aplicada a frio.
de fácil aplicação, proporciona maior agilidade e rapidez à impermeabilização do alicerce e
permite o assentamento imediato da alvenaria.

Rolo 0,30m x 10m

108 rolos (789kg / pallet)

12 meses a partir da
data de fabricação

Vantagens

Excelente aderência;
Espessura definida e constante;
Aplicada a frio;
Proporciona rapidez na execução;
Economia de mão-de-obra.
onde aPlicar

É recomendada para impermeabilização de alicerce, baldrame, fundação, manta de sacrifício em junta de
dilatação e reforço de rodapés. Aplicar em superfícies com temperatura entre 15°C e 50°C.
caracterÍsticas

função
composição e aspecto
coloração
consumo estimado

espessura

Impermeabilização de fundação e reforço de rodapé
Asfalto modificado por polímeros
Preta
1m x 1m de fundação, não foi calculado a sobreposição de 10cm
(para consumo por área verificar Tabela de Consumo x Área na
página 90 deste manual).
2,00mm

atenção: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa.
Todos os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser protegidos das intempéries.
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modo de PreParo da suPerfÍcie

Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditivada
com adesivo Biancola®, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores,
sem partes soltas, sem pontas de ferro e restos de madeira;
A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias;
Aplique uma demão de Primer ou hidroPrimer da Ciplak;
Após a secagem do Primer ou hidroPrimer da Ciplak aplique a Kimanta alicerce
autoaderente na superfície imprimada.

instruçÕes de uso
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1. Abra totalmente a Kimanta
alicerce autoaderente e
alinhe com a fundação (alicerce);
2. O lado onde se encontra a faixa
vermelha deve ser virado para baixo,
em contato com a superfície a ser
aderida. Retire o plástico protetor
que está em contato com o alicerce
(lado da faixa vermelha);
3. Com a mão ou com auxílio de um
rolete, pressione a Kimanta alicerce
sobre a superfície, do centro para as
bordas e laterais, para evitar bolhas;

4

4. A Kimanta alicerce
autoaderente deve ser
totalmente aderida ao topo e às
bordas laterais do baldrame;
5. As emendas entre uma manta e
outra deverão ter uma sobreposição
de no mínimo 10cm;
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6. Após a colagem da Kimanta
alicerce autoaderente,
pode-se iniciar o assentamento
da alvenaria. Para isso, remova o
filme protetor superior conforme for
assentado a alvenaria.

junta de dilatação

A junta deve ser tratada antes da aplicação da Kimanta alicerce autoaderente, com mastique, como
o Pu ciPlaK ou outros materiais próprios para essa finalidade aplicados conforme as instruções do fabricante;
Abra totalmente a Kimanta alicerce autoaderente e alinhe com a junta de dilatação, deixando uma
folga para a dilatação;
O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser virado para baixo, em contato com a superfície a ser aderida;
Retire o plástico protetor onde se encontra a faixa vermelha e pressione com a mão ou rolete a manta em um
dos lados da junta;
Quando for pressionar a parte da Kimanta alicerce autoaderente sobre o outro lado da junta, tome
cuidado para que ela não estique, mantendo assim a folga para a diltação;
Sem retirar o filme protetor da parte superior, aplique o sistema impermeabilizante de base asfáltica escolhido.
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reforço de rodaPÉs

Os rodapés deverão estar arredondados com raio mínimo de 5cm (meia-cana);
Abra a Kimanta alicerce autoaderente e posicione-a, deixando metade de sua largura na horizontal
e a outra metade na vertical;
Retire o filme inferior e pressione do centro para as bordas, evitando bolhas e fazendo sua completa aderência
na superfície;
Retire o filme protetor superior da Kimanta alicerce autoaderente e aplique o impermeabilizante de
base asfáltica escolhido (ex: manta, cimento asfáltico).

restriçÕes

Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e
longe de fontes de calor;
Armazenar na vertical e preservar em embalagem
original intacta;
Não armazenar em contato direto com piso, utilizar
prateleiras ou outro sistema que evite o contato da
embalagem com o solo.

segurança

O produto é atóxico;
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e
longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br

