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Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Premium Manta, Linha Pro, é uma manta isolante térmica,
bloqueador de goteiras e infiltrações, de fácil aplicação, que bloqueia em mais de 90% o calor vindo do telhado. Disponível em
sistema de simples face e dupla face.
Usos:
Indicado para isolamento térmico e bloqueador de goteiras e
infiltrações em telhados e paredes.
Não indicado para aplicações sobre áreas externas; Exposição
direta ao sol.

Vantagens:
Praticidade; Agilidade; Fácil aplicação e Ótima relação
custo/benefício. Disponível em rolos de 1,20 m de altura, para
cobrir 10, 25 e 50 m².
Utilização
Fixe a Premium Manta com grampos ou pregos na estrutura de
madeira; Deixe que o produto desça um pouco entre os caibros,
formando calha de escoamento. A distância entre a Premium
Manta e o telhado, deverá ser de no mínimo 5 cm de altura.
Sobreponha cada faixa, em 10 cm, respeitando sempre a ordem
na instalação, que deve iniciar de baixo para cima; Pregue os
contra caibros na mesma direção dos caibros, fixando também
assim o produto.
Fixe as ripas de acordo com o tipo de telhado que será colocado;
Instale as telhas.

qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação
desde que sejam seguidas as instruções de preparo e aplicação
de produto, conforme descrito no verso da embalagem, porém não
assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma
vez que não possuímos controle direto sobre as condições de
aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações
nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os
produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em
conformidade com as instruções constantes nos manuais de
aplicação disponibilizados pela empresa; Recomenda-se observar
as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes
e o uso de EPI’s adequados, incluindo óculos de segurança,
proteção respiratória e luvas impermeáveis; Para maiores
informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite
a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
(FISPQ).

Atenção, não expor o produto à ação direta do sol.
Importante:
Certifique-se do transpasse e do sentido correto para aplicação.
Dados Técnicos:
Produto

Simples Face

Dupla Face

Cor

Alumínio

Alumínio

Espessura (mm)

0,097

0,135

Refletividade (%)

92

96

Gramatura (kg/m²)

0,095

0,115

Observações:
Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens
intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento
máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; Garantimos a
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