Solução em Silicone
FIBERSALS IMPERMEABILIZAÇÃO

POR QUE SILICONE?
Primeiramente, porque é inovador.
O silicone é um material nobre, com alto teor de sólidos - e na
Fibersals, só o melhor é aceitável.
Diferente do que acontece com outros sistemas líquidos (como
impermeabilizantes acrílicos, por exemplo), aquilo que é aplicado, é o
que efetivamente fica para proteger o seu patrimônio, tendo
aplicação rápida e mais eficiente, já que não tem a alta
suscetibilidade a falhas de produtos sem alto teor de sólidos.
Além disso, é resistente à lâmina d’água e às agressões
climáticas, além de ter excelente resistência UV e baixíssimo índice de
voláteis.

TUDO SOBRE A
SOLUÇÃO EM
SILICONE PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE LAJES, TELHADOS
E MARQUISES
CARACTERÍSTICAS
Indicado para impermeabilizar lajes ou coberturas planas sem trânsito (somente trânsito esporádico de
manutenção) e onde não haja necessidade de acabamento personalizado, telhados e marquises
Material nobre 100% silicone
Sistema líquido e sem emendas, moldado no local
Aplicação rápida, sem quebrar e sem entulho
Sistema leve, adiciona menos de 1 kg por m²
15 anos de garantia

Solução em Silicone
SEM TRANSTORNO E SEM ENTULHO,
COMO TODO SISTEMA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO APROVADO PELA
FIBERSALS
A Fibersals acredita que os incômodos causados pelas infiltrações são tamanhos que o cliente não pode ser
exposto a mais transtornos durante a fase de impermeabilização. Por isso, assim como o Sistema de poliéster flexível
Fibersals, nossa nova Solução em Silicone é aplicada sem transtorno e sem quebrar nada.

SEU SISTEMA ATUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE
COBERTURA FALHOU?
Para repetir o mesmo método, provavelmente seria necessário remover tudo (o que gera custos extras, entulho,
transtornos e mais tempo sem a impermeabilização adequada), para só depois aplicar tudo novamente.
Com a Solução em Silicone isso não é necessário. Ela pode ser aplicada sobre uma variada gama de estruturas e
materiais diferentes. Alguns exemplos são: metal, manta asfáltica, betume, piche, concreto, EPDM, acrílico, PVC, entre
outros.

REMOVER AS ESTRUTURAS QUE FICAM NA COBERTURA?
NADA DISSO!
Outro grande transtorno de remover todo o sistema de impermeabilização antigo (além do entulho, da sujeira e
do barulho) é ter que remover as estruturas que muitas vezes ficam na cobertura: máquinas de ar condicionado,
antenas, transformadores e outras máquinas.
A Fibersals trabalha com o que há de mais moderno para que você tenha uma solução rápida e duradoura. É por
isso que, com a nossa Solução em Silicone (assim como ocorre com o Sistema de poliéster flexível Fibersals), também
não é necessário remover as estruturas existentes. Isso garante que a edificação onde a obra está sendo realizada
possa continuar funcionando durante todo o período - além do menor tempo de obras, e dos elevados custos para
remover e reinstalar o maquinário que são evitados.

JÁ TENTOU DE TUDO PARA ACABAR COM AS INFILTRAÇÕES?
SEM PROBLEMAS!
Se você tem uma laje ou telhado onde já tentou diversos métodos, sem sucesso, tentar qualquer outra solução
pode ser um problema. Não é o caso da Solução em Silicone oferecida pela Fibersals.
Imagine uma laje com trânsito de manutenção, com pedaços ainda aderidos de manta aluminizada, juntas
cobertas com resíduos de impermeabilizantes acrílicos, e uma parte adjacente com manta asfáltica aplicada, que
falhou em seu propósito de impermeabilizar a área. O que pode ser feito? Arrancar tudo?
Com os sistemas tradicionais, sim, seria necessário arrancar tudo, já que eles não são quimicamente compatíveis
uns com os outros, nem tem a capacidade de aderir uns sobre os outros. E essa é uma das inovações da Solução em
Silicone: é 100% silicone e adere sobre a grande maioria das superfícies, sendo quimicamente compatível com outros
sistemas de impermeabilização, podendo ser aplicada sobre toda a laje do nosso exemplo, de uma só vez.

Solução em Silicone
DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
APLICADA RAPIDAMENTE

MATERIAL NOBRE

A Solução em Silicone é aplicada líquida e sem emendas, sem

A Solução em Silicone é 100% silicone da mais

necessidade de remoção das estruturas existentes, nem

alta qualidade. Não é a base d’água ou de

mesmo dos sistemas de impermeabilização anteriores.

solventes, tendo alta estabilidade UV.

Juntas de dilatação, rodapés, ralos e calhas recebem tratamento
especial e a impermeabilização é feita rapidamente após um
preparo minucioso da superfície.
A cura do material também é muito rápida, e acontece em
contato com a umidade do ar - em cerca de seis horas está
totalmente curado.

AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL
Além de não gerar entulho e ter baixíssima emissão de VOC, a
Solução em Silicone (na cor branca) reflete o calor do telhado ou
laje, diminuindo a temperatura da edificação e o consumo de
energia com refrigeração em até 35% quando comparada com

LEVE E DURÁVEL
A Solução em Silicone é muito leve: depois da
aplicação, fica com cerca de 1 mm de espessura,
pesando menos de 1 kg por m².

4 OPÇÕES DE CORES
A Solução em Silicone está disponível em quatro
cores: branco, bege, cinza médio e cinza escuro.

um telhado preto comum no verão. A impermeabilização,
portanto, ajuda a economizar energia.
A luz do sol também é refletida - o índice de refletância é de 88%
na impermeabilização realizada na cor branca, o que melhora,
inclusive, a captação de energia dos painéis solares que existam
sobre a cobertura plana ou telhado.

ESTENDE A EXPECTATIVA DE VIDA
ÚTIL DO TELHADO
Se a estrutura está forte, para que trocar o telhado (e ter
custos de mão de obra e descarte)? Quando aplicada sobre
um telhado, a Solução em Silicone estende a expectativa de
vida útil da superfície, desacelerando o processo de
corrosão das telhas.

RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES
CLIMÁTICAS
Telhados, lajes e marquises enfrentam grandes variações
térmicas durante um mesmo dia. A Solução em Silicone
acompanha a contração e dilatação da estrutura causada pelas
variações de temperatura, garantindo a impermeabilidade.

FÁCIL DE CONSERTAR
Precisou instalar uma nova estrutura sobre a laje,
perfurando a impermeabilização? Tudo bem! A
Solução em Silicone oferecida pela Fibersals é
fácil de consertar, já que a nova camada se
funde com a anterior.

RESISTENTE À LÂMINA
D'ÁGUA
A Solução em Silicone resiste à água empoçada
sem perder suas propriedades.

Solução em Silicone
IDEAL PARA LAJES E COBERTURAS
PLANAS, TELHADOS E MARQUISES

PROPRIEDADES FÍSICAS
Propriedade

Valor

Método de teste

A Solução em Silicone é ideal para impermeabilizar lajes e

Teor de sólidos, Vol.

90

ASTM D1644-01

coberturas planas sem necessidade de acabamento

Teor de sólidos, Peso

91

Modificada

Resistência à tração

204 psi

ASTM D2370

Alongamento

542%

ASTM D2370

Dureza - Shore A

36

ASTM D2240

COV | VOC

<24 q/L

Método EPA 24

Refletância solar

88%

ASTM C1549

Emitância

0,90

ASTM C1371

Valor SRI

111

ASTM E1980

Permeância

2,6 perms

ASTM E96 (BW)

Resistência ao rasgo

32 lbf/pol.

ASTM D624

Flexibilidade em
baixa temperatura

Aprovado

ASTM D522 (B)

Aprovado

TT-C-555B

personalizado e sem trânsito de pedestres ou veículos.
A impermeabilização também pode ser feita em telhados e
marquises com as mesmas condições.

ALTA FLEXIBILIDADE
A Solução em Silicone é altamente flexível, acompanhando a
movimentação da estrutura.

ESTABILIDADE UV
A Solução em Silicone é muito resistente aos danos causados
pela radiação UV, assim como aqueles causados pelas

Resistência à chuva
com vento

intempéries.

15 ANOS DE GARANTIA

NÃO PERDE PROPRIEDADES
DURANTE SUA VIDA ÚTIL

Como em todas as suas soluções, a Fibersals
oferece 15 anos de garantia contra infiltrações

Com o passar dos anos, a Solução em Silicone não endurece
ou fica quebradiça, tendo uma expectativa de vida útil muito
superior aos seus 15 anos de garantia.

em sua Solução em Silicone, para que você tenha
a tranquilidade de ter sua cobertura protegida
por um longo período.

EXPERIÊNCIA EM
IMPERMEABILIZAÇÃO
DA FIBERSALS
A Solução em Silicone é oferecida pela Fibersals,
empresa pioneira no mercado de impermeabilização sem
geração de entulho.
Nossa vasta experiência - formada desde 1985 - nos
permite entender as necessidades de nossos clientes, e é por
isso que só o melhor é aceitável para acabar de forma
permanente com as infiltrações.

ENTENDA COMO AS SOLUÇÕES DA
FIBERSALS SE COMPLEMENTAM
A impermeabilização certa para cada área e necessidade
Piscina

Área
industrial

Caixa d'água
ou
reservatório

Terraço com
trânsito de
pessoas

Piso
de garagem
ou com
tráfego de
veículos

Laje ou
cobertura
plana

Marquise

Telhado

acabamento
personalizado
sim
bacia de
contenção, ETE,
ETA, piso industrial
com resistência
química, piso
anticorrosivo, etc.

não
tráfego de veículos
ou pessoas

sim

Sistema
poliéster
flexível

não

Solução
em silicone

POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO
DE SOLUÇÕES

EM QUALQUER ÁREA, UMA
SOLUÇÃO DE QUALIDADE

Em uma laje com trânsito de manutenção mais intenso, em

A Fibersals oferece o que há de melhor em

que não é requerido acabamento personalizado, é possível,

impermeabilização para as mais diversas áreas.

ainda, combinar as soluções de impermeabilização.

Ainda que sejam soluções diferentes, elas possuem

Se você possui muitas máquinas em sua laje de cobertura, e

diversas qualidades em comum: não geram

elas precisam constantemente de manutenção e verificação,

entulho e possuem a garantia de 15 anos contra

muitas vezes com uso de máquinas de limpeza (como

infiltrações da Fibersals, entre outros.

lavajatos, por exemplo) que trafegam sobre a superfície,
oferecemos a possibilidade de combinação das nossas
soluções.
Neste caso, é possível criar corredores e áreas de
manutenção ao redor das máquinas acessadas com mais
frequência com alta resistência mecânica, utilizando o Sistema

TEM DÚVIDAS SOBRE
NOSSAS SOLUÇÕES?
FALE CONOSCO

de poliéster flexível da Fibersals. Nas áreas adjacentes, onde

0800 600 1488

não haverá trânsito, pode ser aplicada a Solução em Silicone.

www.fibersals.com.br

Dessa forma, você fica tranquilo - e continua com 15 anos de
garantia contra infiltrações em toda a área impermeabilizada.

vendas@fibersals.com.br

Sistema
poliéster
flexível

Solução
em silicone
Base

Poliéster flexível

100% silicone

Aplicação
Líquida e sem emendas. Moldado no local. Feita por equipe própria e qualificada.

Indicação
Lajes e terraços com ou sem trânsito,
pisos de garagem, piscinas, caixas d'água,
quadras poliesportivas, pisos industriais
e/ou anticorrosivo, tanques de contenção
e projetos especiais.

Lajes ou coberturas planas sem trânsito
(somente trânsito esporádico de
manutenção) e onde não haja
necessidade de acabamento
personalizado, telhados e marquises.

Características essenciais de uma
impermeabilização Fibersals
Não é preciso quebrar nada, não gera entulho e transtorno.
Tecnologia inovadora que oferece: estabilidade UV; alta flexibilidade, acompanhando
movimentação da estrutura; facilidade para consertos pontuais.

Resistência ao tráfego
Tráfego e trânsito pesado, inclusive de
caminhões e empilhadeiras.

Trânsito de manutenção, leve e
esporádico.

Garantia
15 anos

Peso e espessura
Aproximadamente 3 kg por m²,
com 3 a 5 mm de espessura.

Aproximadamente 1 kg por m²,
com cerca de 1 mm de espessura.

Acabamento
Diversas opções com cores e texturas
escolhidas pelo cliente, com possibilidade
de diferenciação de rejunte, podendo
imitar inclusive pedras naturais.

Cor única, nos padrões branco, bege,
cinza médio e cinza escuro.
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