
Esta é uma das linhas de produtos de alto desempenho da VIAPOL. 
Produzida a partir da modi�cação física do asfalto com polímeros que conferem à manta 

asfáltica excelentes resultados e total impermeabilidade da área tratada. 
Pode ser estruturada com não tecido de �lamentos contínuos de poliéster previamente 

estabilizado ou �bra de vidro. Atende as exigências da NBR 9952/2014.

ARDOSIADA - Possui na face externa pequenos grânulos minerais de ardósia natural que protegem a manta 
do intemperismo e proporcionam um exclusivo acabamento super�cial.

ALUMINIZADA - Possui acabamento na face exposta com uma película alumi-
nizada altamente �exível e resistente ao ozônio. Forma portanto, uma superfície 
re�etiva aos raios solares que garante a longevidade da manta asfáltica,
contribuindo para melhora do conforto térmico interno.

Disponível nas cores: Vermelho          Cinza          Verde

ACABAMENTOS

areia geotêxtil ardosiada alumínio polietileno

AUTOPROTEGIDAS

Linha Mantas Asfálticas

areia geotêxtil ardosiada

AUTOPROTEGIDAS

alumínio

AUTOPROTEGIDAS

• Material de alto desempenho, com grande
�exibilidade e resistência;
• Elevada durabilidade;
• Pronto para uso de fácil aplicação;
• Disponível em diversas espessuras e tipos de 
estruturante;

• Alta performance e con�abilidade em baixas ou 
alta temperaturas;
• Resistência ultravioleta: elevada resistência 
às intempéries e aos raios UV (versões 
autoprotegidas).

VANTAGENS



UTILIZAÇÃO AUTOPROTEGIDA
Coberturas com inclinações não superiores a 
30%, como:
• Sheds, cúpulas e abóbadas;
• Vigas de diferentes formatos; 
• Como elemento de tratamento de juntas de calhas 
pré-moldadas;
• Impermeabilização de marquises e beirais;
• Lajes de cobertura sem trânsito.

• NBR 9952:2014 – Mantas Asfálticas para impermeabilização.
• NBR 9575:2010 – Impermeabilização - Sistemas e projetos.
• NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.

Produtos Complementares

Normas de Referência

Maçarico Primers Viaboc

APLICAÇÕES
• Varandas e terraços;
• Lajes sob telhados, calhas e barriletes;
• Lajes térreas, coberturas e estacionamentos;
• Playgrounds;
• Vigas;
• Calhas;

• Reservatórios elevados de concreto;
• Piscinas elevadas;
• Espelhos d’água elevados;
• Cortinas em contato com o solo (face externa);
• Rampas;
• Helipontos e heliportos.

www.viapol.com.br

Para mais informações, 
consulte a �cha técnica do produto no site:

Siga-nos:


