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FICHA TÉCNICA – MEMBRANA LÍQUIDA PARA SUPERFÍCIES   
 
NOME COMERCIAL: MANTA LÍQUIDA - 20KG 
ALONGAMENTO DE RUPTURA: > 100% 
PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL 
 

Características Membrana líquida    

Peso do Conteúdo Balde com 20kg 

Ph aprox. 8.5 

Poder de Cobertura Úmida aprox. 300 µm 

Densidade aprox. 1,3kg/L 

Lavabilidade >1000 passadas com esponja e detergente  

 
Detalhes técnicos adicionais: 
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Características 

A membrana líquida Megaflex é um revestimento impermeável de base elástica com a dispersão de 
polímeros acrílicos, com fibras sintéticas incorporadas para maior abrasão, com resistência mecânica para 
reparos, carga transitável e acabamentos de mantas Geotêxtil/ Geotrans. São vendidas nas cores cinza, 
terracota, verde e branca.    
 
Vantagens  

Alto poder de cobertura 
Maior penetração na superfície e com bom comportamento em microfissuras 
Fácil aplicação 
Excelente aderência e com finalização acetinada quando seca 
Não atua como uma barreira para evaporação 
Cor branca possui alto grau de reflexão da radiação solar  
 
Uso 

Uso em pequenas superfícies 

Coberturas não impermeabilizadas 
Para locais com ou sem trânsito 
Em tetos inclinados ou planos, abódabas e platibandas.      
 



Recomendações e Precauções 

Este produto NÃO pode receber assentamento de cerâmica 
Este produto deve ficar exposto, seja em área internas ou externas  
Pode ser usado em paredes, batida de chuva e coberturas em geral  
O material cimentício deverá ter um período de cura mínimo de 28 dias 
Fissuras ou porosidade excessivas devem ser reparadas previamente da aplicação 
Resquícios de membranas antigas devem ser completamente removidos 
NÃO aplicar o produto em dias com umidade relativa acima de 80% e nem com previsão de chuva 
NÃO aplicar o produto com temperatura inferior a 5°C      
Prazo de validade da membrana na embalagem 1 ano (12 meses) 
Produto considerado como NÃO perigoso pela ONU  
Armazenar produto em local seco, arejado, coberto e longe do alcance de crianças e animais 
Produto apresenta baixo grau de toxicidade  
 
Em caso de ingestão – não provocar o vômito e procurar um médico e mostrar esta ficha técnica 
Em caso de inalação – respirar ar puro  
Em caso de contato com a pele – lavar com água abundante e sabão neutro. Não há registros de reações 
cutâneas graves  
Em contato com os olhos – lavar com água abundante por 15 minutos com as pálpebras abertas  
  
Rendimento  

 1,5kg por m² 
 
Aplicação  

A superfície deve estar limpa, seca, estável e firme e ainda livre de qualquer partícula, poeira, 
desmoldantes, membranas antigas ou musgos, etc.  
A aplicação pode ser feita com auxílio de rolo ou pincel 
Aplicar pelo menos 2 (duas) demãos para melhor resultado e sem diluição para manter o rendimento 
descrito no item acima 
Tempo de espera entre as demãos de pelo menos 6 (seis) horas ou de até 12 (doze) horas em dias mais 
úmidos ou frios 
Em superfícies mais porosas aplicar 1 (uma) demão de imprimação com diluição de até 20% de água  
              
 
Dúvidas técnicas: 

Tel. + 48 3031.1200 
WhatsApp + 48 9 9149.7086 
mantas @davincibrasil.com.br 
 
  
  
 
  
 


