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CAMADA SEPARADORA 

CAMADA SEPARADORA 
 
 
1. Descrição 

 
 Filme de (polietileno) com 1,3 m com epessura de 24 micras 
 
 

 
2. Vantagem 

 

Evita que os esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção mecânica atuem diretamente sobre a 
impermeabilização.  
 
Observação:  

Salientamos que o filme de polietileno que serve de acabamento das mantas fabricadas pela VIAPOL não se 
constitui numa camada separadora, pois nas emendas de manta  com manta haverá aderência da proteção 
mecânica no asfalto que forma o cordão de biselamento. 

 
 

3. Utilização 
 

 
A camada separadora, num sistema de impermeabilização, tem como função evitar que as tensões atuantes nas 
camadas de proteção mecânica, originadas por variações térmicas ou carregamentos, transmitam-se para a 
impermeabilização. Outra função importante da camada separadora é permitir que se façam reparos na 
impermeabilização, quando necessários, sem que a camada impermeabilizante seja danificada pela remoção da 
proteção, o que ocorreria caso a mesma não tivesse sido colocada. 
 
Com estas considerações feitas e sempre no sentido de indicar aos seus aplicadores a forma mais correta e 
eficiente para a execução dos serviços de impermeabilização, a VIAPOL recomenda que em toda a superfície 
horizontal, após a colocação das mantas, seja colocada uma camada separadora antes da proteção mecânica. 
 
 
4. Estocagem e Validade 

 
O produto tem validade de 5 anos, a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, nas 
embalagens originais e intactas, em local seco, ventilado e longe de fontes de calor. 
 
 
5. Embalagens 

 

Rolos com 300m² 
 

6. Recomendações 
 

 
Toda impermeabilização efetuada em ambientes fechados deve ter ventilação forçada, se houver a necessidade 
de utilização de maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante, para maior segurança o botijão de gás deve 
permanecer fora do ambiente. 
 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 


