IMPERMEABILIZAÇÃO
1 – INTRODUÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS.
Pode-se definir como Impermeabilização o ato ou o efeito de impermeabilizar, ou
seja, é o processo pelo qual se torna um substrato impermeável à passagem de
líquidos e seus vapores. ( Aurélio )
A impermeabilização é a proteção dos substratos contra a infiltração da água e seus
vapores, com objetivo de dar durabilidade às construções e estruturas e evitar
manutenções em curto espaço de tempo, gerando custos desnecessários devido
aos seus efeitos deletérios, que é a ação da umidade atuando nos materiais e
estruturas de construção, degradando-os.
Para que sejam evitados danos às construções são necessários planejamentos e
procedimentos técnicos de impermeabilização, ou seja, a elaboração dos projetos de
impermeabilização, especificação, orientação e execução de serviços de
impermeabilização com mão de obra qualificada.
Para se conseguir uma obra sem os danos advindos dos problemas de infiltrações
recomenda-se fazer um bom projeto de impermeabilização seguindo as Normas
Brasileiras, as quais são basicamente orientadas pela NBR 9575 – SELEÇÃO E
PROJETOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO.
Todo profissional responsável técnico por uma obra responde legalmente pela
qualidade da obra como um todo, inclusive pela sua durabilidade e manutenção;
portanto, de acordo com a NBR 13.532 todo profissional responsável técnico pelas
obras deverá fazer um projeto específico de impermeabilização, detalhando e
especificando produtos e serviços, respondendo por isso.
As infiltrações e as umidades são responsáveis por muitas das manifestações
patológicas que aparecem nas edificações ao longo de sua utilização, e que
contribui de modo a afetar negativamente não só as estruturas de construção como
a saúde e o bem estar dos usuários.
Deve-se prever e antever todas as situações de uma obra que propiciem o
aparecimento de umidades e acúmulos de água em locais indesejados, e adotar
procedimentos adequados para evitar os danos inerentes à elas.
A Lei de Sitter diz que os reparos, consertos e manutenções de uma obra seguem
custos que aumentam em progressão geométrica na proporção de 5.
Como exemplo, podemos comentar que dependendo da faze em que se faz a
intervenção em uma obra, teremos as seguintes situações:
- a correção de uma falha de projeto que ocorreu e foi percebida antes do mesmo ir
para a execução na obra, custará “uma unidade”;
- caso essa “falha de projeto” não seja percebida e essa correção seja executada
após o início dos serviços, o custo dessa correção será de “cinco unidades”,
- se a correção se der como reparos ou reforma após a conclusão do serviço,
custará “ vinte e cinco unidades”;
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- e ainda, se após algum tempo da obra concluída for necessário uma manutenção,
quando essa estiver em uso, onde os danos sejam de maior extensão, esse custo
será de “ cento e vinte e cinco unidades”.
Portanto, pode-se ver que medidas de reparos e manutenções necessárias e
executadas posteriormente a execução da obra, por fatos não previstos no projeto,
ou falhas executivas, irão acarretar custos adicionais, dificuldades operacionais e
que muitas vezes impedem a adoção de medidas corretivas ideais devido aos seus
altos custos, obrigando às vezes a adoção de soluções paliativas e de pouca
durabilidade.

2. – O QUE PROJETAR EM UMA OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÀO.
Para se conseguir a impermeabilidade e a estanqueidade em uma obra e a
eliminação dos danos causados pela umidade, deve se projetar e conceber
especificações e tratamentos para os locais por onde a água penetra nas estruturas.
Neste sentido, pode-se identificar, nas edificações, áreas clássicas que devem ser
tratadas por algum processo de impermeabilização, a saber:
a) telhados e coberturas planas;
b) terraços e áreas descobertas;
c) calhas de escoamento das águas pluviais;
d) caixas d’água, piscinas e floreiras;
e) pisos molhados, como banheiros, áreas de serviços, lavanderias etc.;
f) marquises;
g) paredes externas sob efeito de intempéries (chuvas, neve, ventos etc.);
h) junta de dilatação estrutural e lesões em estruturas;
i) esquadrias, peitoris de janelas e soleiras de portas externas;
j) muros de arrimos;
k) água contida no terreno, que sobe por capilaridade, ou se infiltra em subsolos,
abaixo do nível freático etc.
Para que um sistema de impermeabilização tenha um desempenho adequado,
deverão ser observados vários fatores que se relacionam entre si; a falha de um
deles pode prejudicar o desempenho e a durabilidade da impermeabilização com um
todo.
Dessa maneira relacionamos a seguir os principais fatores a serem observados.
2.1 - Projeto de impermeabilização
Deve fazer parte integrante dos projetos complementares de uma construção, pois
necessita compatibilizar todos os elementos e detalhes da obra de forma a prever e
prevenir vazamentos e infiltrações de maneira que a obra não sofra danos ou que
uma etapa da obra não cause interferências negativas em outra.
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2.2 - Qualidade dos materiais e sistemas de impermeabilização
São 24 sistemas de impermeabilização normalizados pela ABNT NBR 9575:2003, no
entanto existem mais de 500 produtos e inúmeros fabricantes no mercado, com
desempenhos variáveis, de diversas origens e métodos de aplicação normalizados,
ou não, que deverão ter suas características analisadas para se especificar como
solução, devendo-se sempre procurar conhecer todos os parâmetros técnicos e
esforços mecânicos envolvidos, para a escolha do sistema.
“Produtos Similares não são Produtos Iguais” – não têm o mesmo desempenho !
2.3 - Qualidade da execução da impermeabilização
Deve-se sempre recorrer a mão-de-obra especializada e capacitada tecnicamente
para a aplicação dos materiais e sistemas de impermeabilização, uma vez que por
melhor que seja o material ou sistema empregado, de nada adianta se o mesmo for
mal aplicado.
2.4 - Qualidade do Substrato.
A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato adequado, de
forma a não sofrer interferência que comprometa seu desempenho, tais como:
regularização mal executada, fissuração do substrato, falhas de concretagem,
sujeiras, resíduos de desmoldantes, ralos e tubulações mal chumbadas, detalhes
construtivos que dificultam a impermeabilização etc.
Não se executa impermeabilização sobre substrato velho, comprometidos ou sobre
impermeabilizações velhas sem que essas sejam removidas e os substratos
devidamente preparados.

2.5 - Preservação da impermeabilização – proteção mecânica.
Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros,
ainda que involuntariamente, por ocasião da colocação e fixação de pregos,
luminárias, pára-raios, antenas coletivas, playground, pisos e revestimentos etc.
Para tanto se deve antecipar a estas interferências na fase de projeto, prevendo-se
a execução de proteção mecânica sobre a impermeabilização, porém caso não
tenha sido previsto ou não seja possível evitar a interferência, deve-se compatibilizálas evitando escolher soluções paliativas.
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3. A AÇÃO DA ÁGUA SOBRE UMA OBRA:
A seguir apresentamos as principais formas de ação da água sobre as obras que
causam danos por infiltrações, percolações, pressões osmóticas e vapores
a) umidades do solo – lençol freático, vazamentos de tubulações subterrâneas e
umidade natural do solo;
b) umidades da atmosfera – chuva e outras intempéries e condensação;
c) umidades vinda de outras obras vizinhas – desnível com o arruamento e
outras obras, falta de drenagem superficial e proximidade com estruturas;
d) umidades vinda da construção – vazamentos, infiltrações, falta de ventilação,
falta e insolação, capilaridade dos materiais e falhas de projeto.
chuva

chuva

condensação
vazamentos
condensação

percolações

infiltrações
infiltrações
capilaridade
lençol freático

falta de ventilação
e insolação

vazamentos
subterrâneos

superficial
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3.1.

EFEITOS DAS INFILTRAÇÕES E UMIDADES.

A ação das umidades sobre as obras ocasionam o aparecimento de problemas
denominados de “manifestações patológicas” que por sua vez irão acarretar outros
danos graves na edificação, como corrosão das estruturas, por exemplo;
A origem desses danos são :

Goteiras
É gotejamento direto de água
advinda
de
chuvas,
vazamentos ou infiltrações
em telhados, marquises,
floreiras, terraços etc.;

Manchas
É a saturação de água nos
materiais sujeitos a umidade
tendo como conseqüência o
aparecimento de manchas
características e posterior
deterioração;
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Mofo
É o desenvolvimento de
fungos que irão causar
deterioração dos materiais
(apodrecimento
de
madeiras e desagregação
de
revestimentos
e
alvenaria);

oxidação
É a reação química que
ocorre nos metais sujeitos
a umidade. No aço,
chama-se
ferrugem
e
causa
o
aumento
considerável de volume
das barras desagregando
o recobrimento, expondo
as armaduras a mais
ataques externos

Eflorescência
É a formação de sais
solúveis, que se depositam
nas
superfícies
dos
materiais, carreados do seu
interior pela umidade que
os atravessa, formando
manchas brancas, esses
sais estão presentes nos
tijolos, no cimento, na
areia, no concreto, na
argamassa etc.;
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criptoflorescência
–
também são formações
salinas de mesma causa e
mecanismo
que
as
eflorescências, mas que
formam grandes cristais
que se fixam no interior da
própria
parede
ou
estrutura, vindo aumentar
muito
de
volume
e
causando a desagregação
dos materiais;

Ação de Congelamento e
Descongelamento – é o
fenômeno causado pelo
congelamento da umidade
existente nos poros dos
materiais, na presença de
temperaturas entre 0º a 6º
C, aumentando de volume
e
desagregando
continuadamente a face do
material;

condensação – em certas
condições de temperatura
e umidade pode ocorrer
condensação, ou seja o
agrupamento de moléculas
de água no resfriamento
das mesmas;
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deterioração – efeitos da
ação constante da água
(umidade) sobre os materiais
e estruturas, reduzindo a
duração dos mesmos.

3.2.

– TIPOS DE INFILTRAÇÕES.

a) Pressão Hidrostática - que ocorre devido à pressão exercida por um
determinado volume de água confinada e permeia através de fissuras, trincas
e rachaduras das estruturas e dos materiais;

água sob pressão
maior ou igual a
0,1 m c.d.a.
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b) Percolação – a água escoa por gravidade livre da ação de pressão
hidrostática, situação muito comum em lâminas de água sobre terraços e
coberturas;

esquadria

água ou umidade
acumulada sobre o
parapeito
pressão menor que
0,1 m c.d.a

água ou
umidade
percolada
parede de
alvenaria
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c) Capilaridade - que ocorre através dos poros dos materiais, pela ação da
chamada tensão superficial, onde a situação mais características é a
presença de umidade do solo que se eleva no material, em geral 70 a 80 cm;

material
poroso

a umidade
pode subir por
capilaridade até
70 a 80 cm

subpressão
capilar
água ou
umidade
passada por
capilaridade

solo úmido

solo

d) Condensação - que ocorre pelo esfriamento de vapores ou de certo teor de
umidade existente no ambiente.
passagem da
água por
capilaridade para
a parte superior
da laje

água acumulada por condensação em
ambientes saturados de umidade
(banheiros – cozinhas) ou por
resfriamento (baixas temperaturas no
ambiente – ar condicionado)
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4. COMO ESCOLHER OS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO.
Para a correta escolha do sistema de impermeabilização deve se levar em conta
basicamente o tipo da estrutura, o tipo do substrato, se a obra está abrigada ou
exposta ao tempo, e as influências que haverão por ação das águas, umidades e
vapores sobre a obra.
Cabe ressaltar que a impermeabilidade é uma característica no material que deve
ser aplicado sobre um substrato para impedir a passagem da água e seus vapores,
e que a estanqueidade é uma característica da estrutura que deve suportar às
cargas dinâmicas e estáticas e não deixar que hajam deformações estruturais que
causem trincas e fissuras que rompam os sistemas de impermeabilização.
Portanto, para substratos que têm características de comportamento rígido e não
sofrem movimentos de nenhuma forma (seja por deformação de cargas e/ou
temperaturas ) pode se executar impermeabilizações denominadas de rígidas; para
substrato e estruturas rígidas porém que sofrem deformações por influência de carga
e temperaturas, pode se escolher impermeabilizações flexíveis ou “semi-flexíveis”,
porém nunca rígidas; e por fim para substratos e estruturas que se deformam e
estão expostos ao intemperísmo, deve-se sempre escolher impermeabilizações
flexíveis.
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No quadro a baixo pode se ter uma visão geral para orientação das escolhas
segundo a NBR 9575:2003

Situação

Ação dos
agentes
Percolação

Atuação da
água

Água sob
pressão
hidrostática
Umidade do
solo

sujeitos à
fissuras e
trincas
Comportamento
dos elementos
da edificação

sujeitos a
esforços
externos

Exemplos típicos
Lajes frias
terraços
coberturas
marquises
parapeitos
caixas d’água
cisternas
reservatórios
piscinas
muros de arrimo
paredes em subsolos
estruturas com fissuras
e trincas devidas a
dilatação/retração,
recalques, fadiga e
movimentações
estruturais
fissuras e trincas
provocadas cargas
dinâmicas externas de
temperaturas,
carregamentos
temporários, tráfego de
veículos, obras vizinhas
etc.

Soluções
Impermeabilização Rígida

Impermeabilização Rígida
Impermeabilização Semi
Flexível
Impermeabilização Rígida

Impermeabilização
Flexível

Impermeabilização
Flexível
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5. TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – NBR 9575:2003
São a princípio dois os tipos de impermeabilização:
As rígidas e as flexíveis.
5.1.

IMPERMABILIZAÇÀO RÍGIDA.

As impermeabilizações rígidas são:
- argamassa impermeável com aditivo hidrófugo
- armagassa modificada com polímeros
- argamassa polimérica NBR 12.171
- cimento cristalizante para pressão negativa
- cimento modificado com polímero NBR 11.905
- membrana epodixídica
Como exemplo podemos citar os concretos e argamassas impermeáveis e os
revestimentos com argamassas de cimento e areia impermeabilizados pela inclusão
de aditivos especiais e as argamassas industrializadas para impermeabilização.
5.1.1. Concreto impermeabilizado – impermeabilização rígida.
Teoricamente se consegue produzir em concreto impermeável seguindo alguns
procedimentos e tomando se alguns cuidados, porém na prática é difícil a execução
desse concreto pois as variáveis de campo são muitas, como as dificuldades de
lançamento, adensamento e cura, as quais geram falhas executivas como os ninhos
de agregados, juntas frias de concretagens, fissuramentos por retração hidráulica ou
carregamentos e por isso na prática não se consegue a impermeabilidade e
estanqueidade da peça concretada.
Para tornar o “concreto impermeável” deve se observar um traço adequado e adotar
cuidados especiais na sua produção e aplicação:
a) elaboração de traço adequado - (dosagem racional) com consumo mínimo de
cimento de 300 kg/m3 e fator água/cimento menor de 0,50 controlando a
granulometria dos agregados;
b) uso de cimento pozolânico CP IV ou de alto-forno, CP III também é
recomendado;
c) uso de aditivos poliméricos ( látex ) é uma opção de para a impermeabilização
de peças de concreto, principalmente para caixas d’água, reservatórios,
paredes em subsolos, poços de elevador, pisos de cozinhas e banheiros etc.;
d) uso de aditivos - incorporador de ar para diminuir a possibilidade de ascensão
capilar em estruturas em contato com umidade;
e) escolha correta dos aditivos - plastificantes e superplastificantes devem ser
usados, se for o caso, para reduzir a relação água/cimento;
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f) uso de aditivos de cristalização profunda pela formação de cristais insolúveis
dentro do maciço do concreto que preenche a porosidade, conferindo
capacidade regenerativa para concreto e combatendo fissuras de até 0,4mm.
g) lançamento – evitar a ocorrência de juntas frias e tratamento adequado às
emendas;
h) adensamento – evitar falhas no adensamento com armaduras bem
espaçadas e fôrmas estanques;
i) cura – executar cura úmida no mínimo por 14 dias ou cura química;
j) desforma – atendimento dos prazos mínimos para desforma e cuidados
especiais na retirada das fôrmas e escoras;
k) proteção superficial – pode-se proteger a superfície exposta do concreto
impermeável com calda (cristalização com cimento), pintura betuminosa ou
argamassa cimento e areia fina 1:1 alisada com espátula de aço.
5.1.2. Argamassa impermeável – impermeabilização rígida.
A impermeabilização com argamassa de cimento e areia aditivada com hidrofugante
é indicada também para servir como substrato complementar para outros tipos de
impermeabilizações, para impermeabilizar paredes de alvenaria, elementos em
contato com solos etc. A desvantagem do uso isolado desse tipo de
impermeabilização consiste na facilidade com que ocorrem fissuras e trincas devidas
a variação de temperatura ou quando não tiveram suas bases devidamente
dimensionadas para suportar tensões (juntas). Para a execução de argamassa
impermeável devem ser adotados os seguintes cuidados redobrados na obra:
a) cimento – usa-se o portland comum de boa procedência, novo e isento de
grumos (empelotado);
b) areia - deve ser de granulometria média, lavada de rio, totalmente isenta de
impurezas e peneirada na obra com peneira de 2,4 a 4,2 mm para emboço e
1,2 mm para massa fina (areia fina);
c) água - potável e relação de água/cimento baixa e que imprima a
trabalhabilidade necessária (em geral, algo em torno de 0,5);
d) aditivo - deve ser incorporado na mistura dependendo do tipo, devendo-se
sempre seguir as recomendações do fabricante;
e) aplicação – no caso de revestimentos, o ideal é fazer a superposição de três
camadas de 1 cm com juntas desencontradas em intervalos de 18 horas entre
elas (chapiscar se for necessário), sendo as duas primeiras com acabamento
a feltro (desempenadeira de feltro) e a última com desempenadeira deixando
a superfície com acabamento liso e feltrado, com porosidade aberta;
f) proteção superficial - o reforço pode ser obtido com calda (cristalização com
cimento), pintura betuminosa ou argamassa cimento e areia fina 1:1 alisada
com espátula de aço.
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5.1.3. Argamassa Polimérica – impermeabilização rígida.
As argamassas poliméricas são produtos industrializados, bi-componentes ou
monocomponentes que têm comporatamento rígido e são aplicados sobre os
substratos devidamente preparados, regularizados e hidratados, com objetivo de
barrar umidades e pressões hidrostática de pressão positiva e negativas.
Via de regra são aplicadas por pintura em demão sucessivas, ou projetadas.
São recomendadas aplicações com consumos de 2,0 kg/m² para previnir
águas de batidas de chuvas em paredes; 3,0 kg/m² para impermeabilizar pressões
positivas de águas em reservatórios e piscinas, e 4,0 kg/m² para combater umidades
de pressão negativa em fundações e muros de arrimos.
Podem ser utilizadas para lajes frias e via de regra são estruturadas com véu
de poliéster.
5.1.4. Membranas Epoxídicas – impermeabilização rígida.
São membranas aplicadas em forma de pintura com resinas a base de epóxi
que tem a finalidade de barrar a passagem de águas sob pressão positiva;
são fechadas à difusão de vapores de água e tem resistência limitada à
pressões negativas de osmose, e podem soltar-se do substrato, formando
bolhas, portanto não são recomendas para substratos sujeito a pressões
negativas – sub solos. ( obs.: já existe no mercado epóxi aberto à difusão de
vapores de água )
5.1.5. Cimentos Modificados com Polímeros – impermeabilização rígida.
São resinas ( geralmente acrílicas ou estireno-butadieno ) que podem ser
adicionas às argamassas cimentícias, conferindo a essas propriedades
impermeabilizantes
5.1.6. Cimento Cristalizante para Pressões Negativas – impermeabilização
rígida.
São argamassas industrializadas de pega rápida para tamponamentos rápidos de
vazamentos de águas, em segundos ou minutos
5.1.7. Preparação das superfícies
Para a execução e aplicação dos sistemas de impermeabilização é necessário
preparar e regularizar as superfícies adequadamente.
Os seguintes cuidados são necessários, levando-se em conta o tipo de
impermeabilização que virá sobre a camada de preparação:
a) limpeza preliminar – retirar e eliminar restos soltos, manchas, incrustações,
lavando-se energicamente. (o uso de solução de ácido muriático é possível,
entretanto não é recomendável pois deteriora o concreto);
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b) tubulações - verificar se todos os embutidos (tubulações e caixas) já foram
assentados e se estão no nível da regularização ou, preferencialmente, 1 cm
abaixo;
c) reparos do substrato – falhas e nichos devem ser corrigidas e partes não
aderidas ou trincadas devem ser refeitas;
d) argamassa de regularização – aplicar uma argamassa de 2 cm de espessura
no traço 1:3 de cimento e areia média, desempenada a feltro, com os cantos
arredondados e de preferência seguindo uma declividade de 0,5 a 2%;
e) buzinotes, drenos e coletores de águas– as bolsas dos ralos devem ficar a 1
cm do nível da regularização e vedados com mastique elástico;
f) cura da argamassa de regularização – é importante deixar curar bem o
substrato antes de iniciar qualquer camada impermeável.
Caimento de 0,5 a 2% em
direção aos coletores
Cantos arredondados
a colher e
desempenados a feltro
det. 1

r = 8 cm

Regularização de
terraço e preparação
para impermeabilização

2 cm

Detalhe 1
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5.2.

IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEI.

As principais e mais usadas impermeabilizações flexíveis são:
- Membranas de asfaltos modificados com ou sem adição de polímeros.
- Membranas de emulsão asfáltica
- Membranas de Poliuretano NBR 15.487
- Membranas de Poliuréia
- Membranas de Poliuretano com Asfálto
- Membranas de Polímeros modificado com cimento
- Membranas Acrílicas NBR 13.321
- Mantas Asfálticas NBR 9952
- Mantas de E.V.A. – Acetato de Vinila
- Mantas de P.V.C. – Policloreto de Vinila
- Mantas de P.E.A.D. – Polietileno de Alta Densidade
- Mantas de E.P.D.M. – Etilenopropilenodieno-monômero
São as impermeabilizações executadas com mantas pré-fabricadas ou moldadas no
local com elastômeros dissolvidos aplicados em forma de pintura em várias camadas
e que ao evaporar o solvente, deixam uma membrana elástica sobre a superfície.
As vantagens dos sistemas de impermeabilização flexíveis estão no fato de absorver
pequenas movimentações do substrato sem que ocorram fissuras ou danos e perda
de eficiência.
São executadas com asfalto, elastômeros ou polímeros, moldadas no local ou prémoldadas, armados ou estruturados pela intercalação de materiais rígidos, como:
feltros asfálticos, tecidos de poliéster ou pvc, lã de vidro, tecidos de juta e lâminas de
alumínio e polietileno dentre outros.
A NBR 8083 define um sistema de impermeabilização como “Conjunto de materiais
que uma vez aplicado, confere impermeabilidade às construções” e são subdivididos em duas classes a saber, as Mantas e as Membranas.
As mantas são produtos industrializados obtidos por calandragem, extensão ou
outros processos com características definidas.
As membranas são produtos ou conjuntos impermeabilizantes moldados no local
com ou sem armaduras.
.
5.2.1. Preservação da impermeabilização
Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros,
ainda que involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, páraraios, antenas coletivas, playground, pisos e revestimentos etc. Para tanto se deve
antecipar a estas interferências na fase de projeto, ou caso não seja possível,
compatibiliza-la evitando escolher soluções paliativas. Dessa maneira deve-se
sempre prever proteção mecânica para elas aplicadas sobre camadas separadoras
de papek Kraft betumado duplo, filme de polietileno, geotextil ou outros.
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6 – EXEMPLOS DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO.
São apresentados a seguir, detalhes executivos de sistemas e procedimentos de
impermeabilização em situações freqüentes nas edificações, como:
6.1 - Base de alvenarias de tijolos, junto ao baldrame em contato com solo
úmido.

Impermeabilização de
baldrames em solos
normais a úmidos
(solução 1)

Canto
arredondado

15 cm

Assentar e revestir as 3
primeiras fiadas com
argamassa de
assentamento 1:3 com
impermeabilizante
do tipo Vedacit ou Sika 1
Argamassa 1:3 com
impermeabilizante
do tipo Vedacit ou Sika 1
Pintura com emulsão asfáltica

Viga baldrame
concreto armado

solo

Impermeabilização de
baldrames em solos
normais a úmidos
(solução 2)

Canto
arredondado
Pintura com emulsão asfáltica
tipo Neutrol, Igol

7,5
Argamassa 1:3 com
impermeabilizante
do tipo Vedacit ou Sika 1
Viga baldrame
Embasamento
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30 a 50 cm

Impermeabilização de
baldrames em solos
normais a úmidos
(solução 3)
Argamassa 1:3 com
impermeabilizante
do tipo Vedacit ou Sika 1

Pintura com emulsão asfáltica
tipo Neutrol, Igol

Viga baldrame
Embasamento

Impermeabilização de
baldrames em solos
normais a úmidos
(solução 4)

Assentar e revestir as 3
primeiras fiadas com
argamassa de
assentamento 1:3 com
impermeabilizante
do tipo Vedacit ou Sika 1

Manta butílica (estanca baldrame)
1,2 mm de espessura
15 cm

Viga baldrame
concreto armado

solo
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6.2. Lastro de pisos de concreto
O conforto e a salubridade de um ambiente, seja para moradia como para trabalho,
depende entre outras coisas do absoluto controle da umidade que pode vir por
capilaridade do subsolo. Para tanto é importante prever um sistema de
impermeabilização eficiente dos pisos. Considerando que na maioria das vezes os
pisos são assentados sobre uma argamassa de proteção primária. É conveniente
executar uma junta de dilatação ao longo de todo o perímetro do ambiente junto ao
rodapé (em áreas maiores que 4 m2) e envolta de quaisquer elementos emergentes
do piso (pilares, tubos, dutos etc.).

Impermeabilização de
lastro de piso de
concreto em solos
normais a úmidos

impermeabilização rígida
argamassa 1:3
cimento e areia + aditivo
impermeabilizante (hidrófugo)
chapisco 1:2 (cimento e areia)
lastro concreto

solo

6.3.

Proteção de alvenarias

É muito comum ocorrer nas edificações infiltrações de umidade nas partes inferiores
das paredes de alvenaria, com o aparecimento de manchas e bolhas na pintura.
Esses defeitos aparecem logo após o término da construção devido, principalmente,
a exigüidade dos prazos, pois raramente se espera a completa secagem das
paredes antes de executar o revestimento e a pintura. Em geral a umidade decorre
da falta de proteção das paredes durante a execução da obra, pela demora em
terminar a cobertura, falta de calçadas ou de respingos de chuva caindo
lateralmente às paredes. Além das impermeabilizações de vigas baldrames e
alicerces serem necessárias para dar a devida proteção também nas alvenarias e
preciso proteger contra respingos, conforme sugere o mestre Ripper (1995) no
esquema mostrado na figura a seguir:
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sócolo baixo não
protege contra
respingo

sócolo inclinado
para evitar a
penetração da
água

o sócolo deve ser
de material
impermeável e
recuado

50 a 60 cm

50 a 60 cm

inclinado
formando
pingadeira

errado

bom

ótimo
mínimo 1,5 cm

adaptado de Ripper (1995)

6.4. Eliminação de umidade das paredes na pós-ocupação com Sistema de
Injeção de Cristalização e Complemento com Argamassa Polimérica.
A eliminação definitiva da umidade nas paredes de alvenaria devida à falhas na
impermeabilização dos alicerces ou das vigas baldrames pode ser obtida com a
injeção de produtos cristalizantes em furos executados nas bases das paredes de
modo a impedir a ascensão da umidade por capilaridade. É uma opção definitiva
para corrigir infiltrações de umidade na parte inferior de paredes de alvenaria ou
estruturas de concreto ocorridas após a ocupação do imóvel. Consiste na remoção
do revestimento comprometido – reboco - até uma altura mínima de 1,0 m, seguido
da aplicação de um produto cristalizante a base de aditivos minerais que atuam por
penetração osmótica nos capilares da alvenaria, argamassas e concretos, formando
um gel que se cristaliza no processo de cura. Deve ser aplicado em materiais
encharcado (quanto mais umidade maior poder de penetração do produto). Pode-se
aplicar diretamente sobre as superfícies ou por meio de furos feitos com brocas de
aço para aumentar o poder de penetração. Depois deve-se aplicar sobre os tijolos
quatro demãos de argamassa polimérica, chapiscar e rebocar novamente; após cura
do reboco de 28 dias, proceder a pintura da parede.
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6.5. IMPERMEABILIZAÇÀO DE PISCINAS COM MEMBRANA ACRÍLICA
FLEXÍVEL – NBR 13.321

Segue abaixo um roteiro de aplicação além de observações importantes.
FABERTEC é um dos mais modernos sistemas de impermeabilização para construção civil.
Para se alcançar o máximo que o produto pode proporcionar, é fundamental que as
instruções abaixo sejam seguidas.
A seguir as informações necessárias para uma correta aplicação.
1 - A superfície a ser impermeabilizada deve estar bem regularizada, desempenada e limpa.
É recomendado que a base que receberá a aplicação tenha sido confeccionada com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A presença de um aditivo nessa argamassa não
é obrigatória , mas aumentará muito a QUALIDADE dessa base.
2 - Além de bem limpa e varrida, é importante que a base esteja seca. Não
aplicar FABERTEC em bases excessivamente úmidas.
3 - FABERTEC deve ser aplicado sempre misturado a cimento CP2 na proporção de 1:1 .
4 - Não misture tudo de uma vez . Vá misturando de acordo com o ritmo do trabalho de
aplicação. Não coloque água na mistura .
5 - FABERTEC homogeneíza-se fácil com cimento. Pode-se fazer essa mistura
manualmente ou utilizar um misturador mecânico.
6 - Aplicar a mistura de FABERTEC com cimento em camadas utilizando rolo de lã ( comum
de pintura) e uma trincha para os cantos e detalhes.
7 - Aplica-se a mistura FABERTEC-Cimento sem adição de água.
8 - Aplicar a próxima camada somente quando a camada anterior já estiver bem seca. Em
áreas externas e dias de sol cada camada leva aproximadamente 2 a 3 horas para
secar. Esse tempo de secagem pode variar para mais ou para menos em função da
temperatura e umidade ambiente, quanto mais quente e seco o ambiente mais rápido será a
secagem. Não é necessário "cruzar" as camadas, pode-se aplicar todas no mesmo sentido,
o importante é a uniformidade , a distribuição por igual do produto.

23

9 - A tela de poliéster-PVC é obrigatória em toda estrutura sujeita a movimentações
estruturais, trincas ou fissuras . Deve ser colocada após a adequada secagem da 2a
camada . Sobre a tela aplicam-se as demais camadas até atingir o consumo mínimo
especificado.
10 - A tela pode ser cortada em trechos menores para facilitar sua colocação.
Recomendamos não superpor as telas, apenas encostar um trecho de tela no outro trecho.
11 -Para a maioria das situações recomenda-se um consumo de Fabertec de 2,0Kg/m2 a
ser misturado com cimento na proporção de 1:1 em volume com cimento CP2 . Esse é um
consumo padrão , básico. É importante ressaltar que possíves detalhes ou particularidades
da estrutura a ser impermeabilizada pode exigir um aumento do consumo ou até mesmo
permitir um consumo menor.
12 - Não é necessário aplicar todas as camadas no mesmo dia.
13 - Primeiramente começa-se aplicando nos cantos, diedros, ralos e demais
detalhes utilizando-se a trincha (recomenda-se trincha 2,5" ou 3"). Essa etapa com a trincha
é muito importante pois com ela conseguimos preencher todos as microfissuras, falhas,
imperfeições e demais locais onde o rolo de lã não proporciona um bom acabamento. Nos
ralos o material deve adentrar pelo menos 5cm a 8cm. A sequência correta posterior ao
trabalho com a trincha é a execução das áreas verticais (rodapés) utilizando-se o rolo de lã.
Finaliza-se aplicando-se o material na área horizontal com o rolo de lã. Repetir essa
sequência em todas as camadas.
14 - Após a conclusão do trabalho recomendamos a execução do teste de estanqueidade a
ser executado no mínimo 48 horas após a secagem da última camada.
15 - Sugerimos que vá se retirando o produto de sua embalagem original e colocando num
balde ou lata que permita a mistura com cimento . Deixe sempre a embalagem original de
FABERTEC á sombra e tampada .
16 - Durante a espera da secagem da camada anterior cubra o recipiente que contém a
mistura FABERTEC - Cimento e deixe-a á sombra . Nos intervalos entre as camadas , deixe
o rolo de lã e a trincha mergulhadas em água para que não fiquem ressecadas.
17 - FABERTEC não é tóxico e lava-se as mãos e ferramentas somente com água.
Observações Importantes:
•
•
•

Só assente a pavimentação ou revestimento após ter testado a impermeabilização
(teste de estanqueidade).
O piso ou revestimento cerâmico poderá ser assentado com argamassa colante
direto sobre á membrana de FABERTEC .
FABERTEC pode ficar totalmente exposto ao sol, raios UV e intempéries em áreas
sem trânsito.

24

6.6.

Impermeabilização de Lagoa com Manta Asfáltica Torodin Hydros

Lagoa de reserva de água potável e incêndio para industria, que necessitava ser
impermeabilizada para evitar perda de água para o subsolo
Características Gerais
A lagoa tinha perda de água de reserva para o subsolo, cuja água era bombeada de um
ponto mais baixo para 30m de altura. Nas condições em que se encontrava a lagoa,
também era necessária a limpeza periódica dos matos presentes nas margens para efeito
de higienização.
A necessidade principal do cliente era a eliminação da perda de água da lagoa e a redução
de custos de manutenção da mesma.
Com a execução da proposta sugerida pela Casa D´Água, as duas necessidades foram
solucionadas através da aplicação da manta asfáltica Torodin Hydros em toda a lagoa, já
que o material tem alta resistência a todas as intempéries provocadas pelo tempo. A parede
divisória da lagoa foi impermeabilizada com manta Viapol Torodin 4 mm e recoberta em sua
parte exposta com Torodin Hydros.
Área executada
2.000 m2
Procedimentos
• Remoção de todo material do interior da lagoa (lodo, mato e resíduos)
• Preparo e regularização do substrato de concreto magro existente no fundo da lagoa
• Tratamento de todos os pontos do concreto magro danificado, bem como das trincas e
fissuras, com manta asfáltica Viapol Torodin 4 mm
• Impermeabilização da parede divisória com manta asfáltica Viapol Torodin 4 mm
• Impermeabilização da lagoa com manta asfáltica Torodin Hydros

1. Preparo do substrato e tratamento de trincas com
Torodin 4 mm

2. Impermeabilização de parede divisória da lagoa com
Torodin 4 mm
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3. Vista da parede divisória: de um lado, a lagoa cheia,
de outro lado, área sendo impermeabilizada

4. Vista do trabalho de impermeabilização em
andamento

5. Vista da impermeabilização concluída

6. Lagoa cheia após o trabalho de impermeabilização
concluído
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6.7.

Impermeabilização de Laje de Cobertura com Manta Asfáltica

Impermeabilização da laje de cobertura do Centro Cívico Municipal de Piracicaba,
necessária devido a infiltrações e vazamentos de água de chuva que estavam ocorrendo
após mais de vinte anos de execução da obra.
Local Centro Cívico Municipal (Piracicaba/SP)
Especificação e Supervisão Técnica
Casa D`Água Tecnologia para Construção
Execução Americana Gerencial Construtora Ltda. (Americana/SP)
Características Gerais
Impermeabilização de laje de cobertura em concreto armando com 800,00 m², exposta ao
tempo, do edifício do Centro Cívico Municipal de Piracicaba (SP)
Área executada 800,00 m²
Procedimentos
A impermeabilização da laje de cobertura do Centro Cívico foi necessária devido a
infiltrações e vazamentos de água de chuva que estavam ocorrendo após mais de vinte
anos de executada a obra.
O processo utilizado na construção foi manta asfáltica, porém sua vida útil terminou,
havendo ressecamento e enrigecimento da manta asfáltica empregada, diminuindo assim
sua elasticidade e fazendo com que ela não suportasse mais as solicitações de trabalho em
juntas de dilatações e rodapés. Além disso, foram executados trabalhos de manutenção ao
longo dos anos, com instalações de tubulações e antenas onde houve perfuração da manta.
Todo o trabalho foi executado durante o período noturno para não haver interferência no
funcionamento e no expediente de atendimento ao público do Centro Cívico.
O novo trabalho de impermeabilização foi executado com a remoção total da manta asfáltica
existente, bem como a remoção da argamassa de regularização sobre a laje de concreto,
seguida de hidrojateamento para limpeza e hidratação do substrato e posterior execução de
nova argamassa de regularização e caimentos de água para os pontos de drenagem da laje.
Sobre a nova argamassa de regularização foi aplicada primer asfáltico e assentada manta
asfáltica 4mm, fazendo-se os devidos reforços em juntas de dilatação e rodapés. Foi
também executada “manta de sacrifico” nas canaletas de coleta e condução de águas de
chuva.
Após aplicada a manta asfáltica, foi executado teste hidrostático por 72 horas, para
verificação da estanqueidade da impermeabilização executada. Após o teste concluído foi
executada camada separadora com papel Kraft, isolamento térmico com isopor de alta
densidade, e argamassa de proteção mecânica e acabamento final.
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1. Vista da cobertura que apresentava
vazamentos de águas de chuva

2. Vista da cobertura que apresentava vazamentos de águas
de chuva

3. Vista da cobertura que apresentava
vazamentos de águas de chuva

4. Vista da cobertura que apresentava vazamentos de águas
de chuva

5. Demolição da impermeabilização velha

6. Todo o entulho gerado foi ensacado para retirada da obra

7. Nova argamassa de regularização

8. Aplicação de manta asfáltica sobre primer
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9. Vista da área durante a aplicação da manta

11. Vista geral do trabalho concluído
© 2000-2009 Casa D'Água. Todos os direitos reservados.

6.8.

10. Detalhe da manta asfáltica aplicada, da camada separadora
com papel Kraft, do isolamento térmico com isopor de alta
densidade e da argamassa de proteção mecânica

12. Vista geral do trabalho concluído
Política de Privacidade Termos e Condições de Uso
Créditos

Mapa do Site

Impermeabilização de Poço de Bombas – Membrana Epóxi

Impermeabilização para subpressão para substrato de concreto e revestimento anticorrosivo
com coaltar-epóxi para 50m2 em poço enterrado executado em anéis de concreto prémoldado
Local: Limeira (SP)
Especificação e Supervisão Técnica: Casa D`Água Tecnologia para Construção
Características Gerais
Poço de bombas com subpressão de água, com necessidade de revestimento anticorrosivo
para concreto
Área executada
50 m2 de impermeabilização e proteção anticorrosiva com coaltar-epóxi
Procedimentos
• Execução de preparo de superfície com hidrojateamento, lavagem e tamponamento em
pontos de infiltração com Vedax Plug;
• Tratamento ao redor da tubulação usando fita hidrofílica SuperCast SW 10, e mastique
mono componente á base de poliuretano NP1;
• Aplicação de impermeabilização com argamassa de cimento polimérica Masterseal 515
Top estruturada com tela de poliéster;
• Execução de argamassa de proteção mecânica na laje de fundo cimento, areia e Rheomix
104;
• Aplicação de revestimento anti-corrosivo na laje de fundo até a altura de 1,20m com primer
Parq 1019 e argamassa de regularização Parq 1039;
• Revestimento em epóxi anti-corrosivo no interior do tanque com Parq HB 1100.
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1. Vista Externa

2. Tratamento ao redor da tubulação

4. Vista do Revestimento Interior

3. Vista Interna
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5. Vista do Revesimento do Fundo do Poço
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6.9. Impermeabilização de Reservatórios de Água em Concreto com
Sistema Xypex de Cristalização Profunda
Trabalho executado com apoio de nosso Suporte Técnico em Reservatórios de Água, que
têm a função de resfriamento de água de caldeiras e Tanque de Efluentes.
Local
Piracicaba/SP
Especificação e Supervisão Técnica
Casa D´Água Tecnologia para Construção
Execução
Metta Serviços Técnicos (Piracicaba/SP)

Características Gerais
Estruturas de concreto armado moldado in loco
Áreas para Execução do Trabalho:
• Reservatório Apoiado para Tratamento de Efluentes Domésticos na cidade de Campinas
• Reservatório Enterrado (Tanque de Efluentes)
Área executada
800 m2
Procedimentos
1. Preparo do Substrato:
• Remoção e limpeza de restos da obra (fôrmas, entulho)
• Hidrojateamento de alta pressão para limpeza da superfície interna.
2. Reparo de Pontos da Estrutura de Concreto Armado:
• Corte do concreto em pontos onde hajam armaduras expostas e tratamento da mesma,
com Zentrifix KMH;
• Reparo dos pontos do concreto onde houver segregação, e pontos de armadura exposta e
já tratada previamente, com Zentrifix GM 2 sobre primer de Murafan 39.
• Grauteamento de tubulação com Emcekrete 40 e MC-Dur 1300.
3. Impermeabilização do Concreto:
• Corte e abertura das emendas de concretagem, em canaleta com forma de ”U”;
• Preenchimento das canaletas abertas em ”U”, e de pontos de concreto desagregado, com
argamassa Xypex Patch`n Plug e Xypex Dry Pac;
• Ao redor de tubos de entrada e saída de efluentes, deverá ser feita vedação com mastique
de flexível Evo Stick Monopol;
• Aplicação do sistema de impermeabilização Xypex com duas demãos em forma de pintura
com trincha - Xypex Concentrado e Xypex Modificado;
• Execução de cura úmida por dois dias e aguardar cinco dias para o enchimento dos
reservatórios.
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1. Vista geral do Reservatório Enterrado

2. Vista geral da Torre de Resfriamento de Água

3. Vista externa da Torre de Resfriamento de Água

4. Verficação de fissura no concreto

5. Identificação das fissuras, preparo das juntas de
concretagem e corte dos tirantes de fôrma

6. Preparo das juntas de concretagem

7. Preparo das juntas de concretagem

8. Vista do substrato em preparo
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9. Aplicação do produto Xypex Concentrado nas juntas
de concretagem

10. Tratamento das juntas de concretagem, pontos de
tirantes e armaduras da estrutura com utlização do
produto Xypex Concentrado

11. Tratamento das juntas de concretagem, pontos de
tirantes e armaduras da estrutura com utlização do
produto Xypex Concentrado

12. Tratamento das juntas de concretagem e pontos de
tirantes através do preenchimento com os produtos
Xypex Patch`N Plug e Xypex Dry Pac

13. Tratamento das juntas de concretagem e pontos de
tirantes através do preenchimento com os produtos
Xypex Patch`N Plug e Xypex Dry Pac

14. Detalhe de tratamento realizado ao redor de
tubulação com aplicação dos produtos Xypex Patch`N
Plug e Xypex Dry Pac

15. Cura úmida do produto

16. Vista geral interna do tanque de efluentes com
tratamento das juntas de concretagem
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17. Vista da impermeabilização concluída

6.10. Manutenção, Reparos e Impermeabilização de Telhado de
Concreto Protendido
Obra de reparo e impermeabilização em telhas de concreto protendido com vedação de
juntas e proteção anticorrosiva para armaduras das estruturas das telhas e chapas
galvanizadas da cobertura
Local Codistil (Piracicaba - SP)
Especificação e Supervisão Técnica: Casa D`Água Tecnologia para Construção
Execução: Metta Serviços Técnicos Ltda. (Piracicaba - SP)
Características Gerais
Substituição de vedação das juntas, proteção anticorrosiva e impermeabilização das telhas
e manutenção dos domos de iluminação
Área executada: 5000 m2

Procedimentos
• Desobstrução e limpeza dos pontos de descida de águas de chuva
Limpeza da sujeira, terra, fuligem e materiais que estejam obstruindo os bocais de descida
de drenagem das águas de chuva, bem como desentupimento dos condutores de água.
• Hidrojateamento de alta pressão
Para eliminação de sujeira, fuligem, incrustações e restos de pintura asfáltica aplicada sobre
as telhas, bem como remoção de materiais estranhos ao concreto das telhas.
Para lavagem dos domus de iluminação.
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• Fixação dos domus de iluminação soltos e vedação dos mesmos com mastiques de
poliuretano.
• Reparos, substituição e complementos em rufos e calhas de chapas galvanizadas para
drenagem de águas de chuva.
• Vedação, com mastique a base de poliuretano, das calhas, dos rufos e dos pontos de
descida de águas de chuva.
• Substituição das vedações das juntas transversais entre as telhas de concreto, com
mantas flexíveis.
• Reparos e/ou substituição das vedações das juntas longitudinais entre as telhas de
concreto, com mantas flexíveis.
• Tratamento dos pontos de corrosão das armaduras superiores das telhas de concreto prémoldadas.
Escarificação do concreto corroído até expor e liberar toda a armadura atacada pela
corrosão
Aplicar barreira inibidora de corrosão na armadura com primer a base de zinco
Recompor o concreto removido da telha com argamassa polimérica acrílica tixotrópica, para
reparo estrutural, com resistência mínima de 20Mpa.
• Tratamento das fissuras da parte superior das telhas com mastique de poliuretano, e tratálas com camada separadora de fita crepe e bandagem com véu de poliéster e argamassa
polimérica semi flexível.
• Reparo da superfície de concreto das telhas desgastadas e corroídas, com aplicação de
argamassa polimérica acrílica impermeável, com consumo mínimo de 1,0kg/m2, sobre
substrato devidamente preparado, limpo de impurezas, hidratado e sobre primer de adesivo
acrílico como ponte de aderência.
• Impermeabilização das telhas de concreto armado com pintura flexível a base de emulsão
acrílica refletiva de raios solares e redutora de temperatura, com micro-esferas cerâmicas
isolantes térmicas, aplicadas em forma de pintura com consumo mínimo de 2,0gk/m2.
• Execução de reforço com véu de poliéster e emulsão acrílica nos bocais de descida de
águas de chuva.
• Aplicação sobre os rufos e calhas barreira impermeável contra corrosão.
• Aplicação de pintura a base de emulsão acrílica flexível translúcida sobre os domus de
iluminação para conservação dos mesmos com consumo mínimo de 400g/m2.
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1. Limpeza das telhas com hidrojateamento

2. Reparos da superfície da telha com argamassa
polimérica Masterseal 515 Top

3. Eliminação de oxidação de chapas galvanizadas com
Fospark

4. Vedação de chapas galvanizadas com Alufita

5. Revestimento das chapas galvanizadas com tinta
poliuretano Poliparq 1060

6. Vedação de junção de telhas pré-moldadas com Alufita

7. Vedação de platibanda com Alufita

8. Tratamento de domus de iluminação com revestimento
acrílico flexível Masterseal F1380
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9. Revestimento das telhas com tinta redutora de
temperatura impermeável Celotherm

11. Vista geral do serviço concluído

10. Vista geral do serviço concluído
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6 – MATERIAIS UTILIZADOS EM SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
O mercado oferece diversos sistemas que têm aplicações bastante definidas. Sua
escolha deverá ser determinada em função da dimensão da obra, forma de
estrutura, interferências existentes na área, custo, vida útil etc. Basicamente, existem
os seguintes sistemas:
a) tamponamento: argamassas especiais aditivadas, com grande aderência e
cura rápida;
b) vedação: uso de borracha de silicone monocomponente ou a base de
poliuretano, para a colagem, vedação e selagem de materiais de construção
como cerâmica, metal, vidro, plástico, madeira, concreto, gesso e outros;
c) membranas flexíveis moldadas in loco: emulsões asfálticas; soluções
asfálticas; emulsões acrílicas; asfaltos oxidados + estrutura; asfaltos
modificados + estrutura + elastômeros em solução (neoprene e hypalon);
d) membranas flexíveis pré-fabricadas: mantas asfálticas; mantas elastoméricas
(butil/ EPDM); mantas poliméricas (PVC);
e) membranas rígidas moldadas in Loco: cristalização; argamassa rígida
aditivada.
NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES
Título da norma

Código

Última
atualização

Potabilidade da água aplicável em sistema
de impermeabilização

NBR12170
MB3511

04/1992

Elastômeros em solução para
impermeabilização

NBR9396
EB638

06/1986

Asfaltos oxidados para impermeabilização

NBR9910
EB1510

06/1987

Feltros asfálticos para impermeabilização

NBR9228
EB636

01/1986

Mantas de polímeros para
impermeabilização (PVC)

NBR9690
EB1420

12/1986

Lonas de polietileno de baixa densidade
para impermeabilização de canais de
irrigação

NBR9617
EB1654

10/1986

Materiais e sistemas de impermeabilização

NBR9689
CB113

12/1986

Emulsões asfálticas com carga para
impermeabilização

NBR9687
EB1687

12/1986

Mantas de butil para impermeabilização
(NOTA:2 ERRATAS INCORPORADAS)

NBR9229
EB1498

01/1986

Emulsões asfálticas com fibras de amianto
para impermeabilização

NBR8521
EB1485

05/1984
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Lonas de polietileno de baixa densidade
para impermeabilização de reservatórios
de água, de uso agrícola
Manta asfáltica com armadura para
impermeabilização - Requisitos e métodos
de ensaio (NOTA:ERRATA
INCORPORADA)
Asfalto elastomérico para
impermeabilização (NOTA:ERRATA
INCORPORADA)
Solução asfáltica empregada como
material de imprimação na
impermeabilização

NBR9616
EB1653

10/1986

NBR9952
EB1776

06/1998

NBR13121

03/1994

NBR9686
EB1686

12/1986

Projeto de impermeabilização

NBR9575
NB987

02/1998

Membrana asfáltica para
impermeabilização, moldada no local, com
estruturantes (NOTA:ERRATA
INCORPORADA)

NBR13724

09/1996

Execução de impermeabilização

NBR9574
NB1308

09/1986

Emulsões asfálticas sem carga para
impermeabilização

NBR9685
EB1685

12/1986

NBR11905
EB2205

04/1992

NBR9227
EB632

01/1986

NBR13321

03/1995

NBR12171
MB3512

04/1992

NBR11797
EB2095

04/1992

Seleção da impermeabilização

NBR12190
NB279

04/1992

Mantas asfálticas - Estanqueidade à água

NBR9956
MB2690

08/1987

Materiais e sistemas utilizados em
impermeabilização

NBR8083
TB197

07/1983

Sistema de impermeabilização composto
por cimento impermeabilizante e polímeros
(NOTA:ERRATA INCORPORADA)
Véu de fibras de vidro para
impermeabilização (NOTA:ERRATA
INCORPORADA)
Membrana acrílica com armadura para
impermeabilização
Aderência aplicável em sistema de
impermeabilização composto por cimento
impermeabilizante e polímeros
Mantas de etileno-propileno-dienomonômero (EPDM) para
impermeabilização
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