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Descrição:
Características:  

Ação principal: Impermeabilizante flexível

Líquido

Branco e Cinza

8,0 - 10,0

1,25 - 1,35

35000 - 50000

Composição:

Aspecto

Cor:

pH a 25ºC:

Densidade

Viscosidade RVT 
6/20, 25º C :

RHODOPÁS MANTA LÍQUIDA é um 
impermeabilizante de característica flexível e 
elástica de base acrílica, para moldagem no 
local e aplicação a frio, resistente às 
intempéries.

Propriedades                                         

Modo da Surperfície                                          

 
RHODOPÁS MANTA LÍQUIDA confere as seguintes vantagens:
Ÿ Resistência aos raios U.V.
Ÿ Aplicação a frio
Ÿ Proporciona conforto térmico por refletir os raios solares
Ÿ Grande elasticidade e flexibilidade
Ÿ Ótima impermeabilidade e resistência
Ÿ Fácil aplicação
Ÿ Não requer proteção mecânica.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 
A superfície a ser aplicada RHODOPÁS MANTA LÍQUIDA deve estar seca, limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, 
óleos, desmoldantes, etc., e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), com caimento mínimo de 1% para 
os ralos.

FORMA DE APLICAÇÃO:
Homogeneizar o produto antes de usar.
Aplicar RHODOPÁS MANTA LÍQUIDA com pincel, vassoura de pêlo macio, broxa, trincha ou rolo de pintura, espalhando o 
produto de forma uniforme sobre a superfície.
Aplicar a primeira demão de RHODOPÁS MANTA LÍQUIDA diluído em 20% de água, e as demais demãos puras, com 
intervalo entre 6 a 12 horas entre cada aplicação, de acordo com as condições do ambiente. Em áreas sujeitas à 
movimentação estrutural, aplicar uma tela de poliéster  entre a 2ª e a 3ª demão. Secagem final em aproximadamente 7 dias, 
podendo assim efetuar o teste de estanqueidade no local.

CONSUMO:
Consumo aproximado de 2,0 a 2,5 kg/m2.

RHODOPÁS MANTA LÍQUIDA é indicado para impermeabilização de áreas expostas e não sujeitas a tráfego de veículos ou 
pedestres, coberturas inclinadas, lajes de concreto, varandas, terraços, telhas de fibro cimento, marquises, calhas, paredes 
externas sujeitas a batidas de chuva, etc.
Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos.

Campos de Aplicação

Resina acrílica, cargas 
minerais, pigmentos e aditivos. 

Embalagem: Segurança:

CONSULTAR FISPQ09 MESES, a partir da 
data de fabricação desde 
que armazenado corre-
tamente

Galão 3,6kg
Balde 15Kg

Validade:
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Armazentamento: Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e 
longe de fontes de calor nas embalagens originais e fechadas.

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideias de preparação da superfície/ substrato onde será 
aplicado e de fatores externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar 
e ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, 
usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance podem apresentar variações. As informações 
contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 
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