


PRODUTOS & METODOLOGIA
SISTEMA DE MEMBRANA DE POLIURETANO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO



 Reparo e Recuperação de Concreto

 Membranas Poliméricas

 Revestimentos  protetores químicos

 Pinturas e vernizes de proteção

 Pisos industriais e acabamentos

 Mantas Asfálticas

Linha de Produtos



Sistemas de 
Impermeabilização

Rígidos Flexiveis

Pré 
Formados

Moldados 
no local

Aplicados 
à quente

Aplicados 
à frio

Conferir Estanqueidade

ABNT NBR 9575 – Projeto e Seleção

Classificação quanto ao 

comportamento

– Ensaio de Flexibilidade

Classificação quanto a tipo de 

de formação da camada

- Pré Formados: Mantas

- Moldados no local: Membranas

Classificação quanto ao tipo de 

aplicação 

- Aplicados com uso de calor ou em 

temperatura aquecida



Sistemas de Poliméricos a Frio



Propriedades importantes

Alongamento:
Importante propriedade mecânica dos materiais

impermeabilizantes, é medida pela deformação positiva

produzida pela ação de uma força de tensão.



Estanqueidade sob pressão:
Importante propriedade mecânica dos materiais

impermeabilizantes, é medida através da resistência de

da película impermeável quando submetida a ação de

água sob pressão, pode ser medida por atuação

positiva ou negativa.



Aderência
Capacidade de uma membrana de aderir-se a uma

superfície, resistindo as forças de arrancamento.

Absorção de água
Percentual de aumento de peso por absorção de água de

uma membrana quando imersa em água.



Flexibilidade 

Característica de uma membrana ou

material de não se romper quando

submetida a teste de dobramento com

mandril.



Manutenção das propriedades após envelhecimento acelerado

Ensaios realizados após submeter a membrana a

envelhecimento em câmara de ultra violeta em ciclos de

temperatura e umidade.

Ultra Violeta - EQUV

O equipamento EQUV foi projetado para testes de intempérie 

acelerada, reproduzindo atmosferas com irradiação UVA/UVB e 

condensação/choque térmico, simulando os efeitos sobre corpos de 

prova expostos a luz solar, chuva e orvalho.

Câmara - Xenon

Envelhecimento acelerado de amostras, simulando a Irradiação 

solar - Umidade e Temperatura

ASTM G154





Sistema de Poliuretano para Impermeabilização

Poliuretano
Desenvolvidos por Otto Bayer, em 1937, atualmente são um 

dos principais compósitos utilizados na indústria moderna. 

Produzidos pela reação de poliadição de um isocianato com 

um Poliol e outros reagentes como agentes de cura ou 

extensores de cadeia. 

Contém dois ou mais grupos reativos: 

- Catalisadores

- Agentes de expansão 

- Surfactantes

- Cargas 

- Agentes antienvelhecimento

- Corantes & pigmentos 



Sua grande durabilidade, resistência e resiliência os fizeram

amplamente utilizados como matéria prima de diversos

produtos.

Poliuretanos



•Flexibilidade

•Elasticidade

•Durabilidade

•Resistência

•Impermeabilidade

•Aplicabilidade e moldagem

Poliuretanos em Impermeabilização



Reativo ou Diluído

- Reativo

- Maior resistência e estabilidade química

- Baixo VOC

- Maior resistência a abrasão

- Maior tensão no alongamento

- 100% Sólidos

- Diluído

- Solvente

- Boa resistência química

- Alto VOC

- Boa resistência a abrasão

- Boa tensão no alongamento

Monocomponente ou Bicomponente

Puro ou Modificado

•Alifático ou Aromátio

•Poliuretano Hibrido – Modificado com Acrílico

•Poliuretano Hibrido –Modificado com Asfalto

Poliuretanos em Impermeabilização



DENVERCOAT PU FLEX
Membrana de Poliuretano de alto desempenho

 Flexível e elastomérico;

 Aplicado à frio em forma de projeção ou de pintura;

 Alta durabilidade e resistência química, não trata-se de

PU Hibrido, ou PU Acrílico;

 Resistente ao tráfego e ações mecânicas;

 Produto com altos sólidos, não contem solvente como

agente de secagem;

 Cura por agente catalisador – Bicomponente;

 Constituído por múltiplas camadas é composto por:

• Denverprimer Epóxi

• Denvercoat PU Flex

• Denvercoat Poliuretano (acabamento exposto)



DENVERCOAT POLIURETANO

DENVECOAT PU FLEX

DENVERPRIMER EPÓXI

Imprimação altamente aderente e seladora,

com função de equalizar umidade e resistência

superficial da base, de forma a selar os poros,

evitar formação de bolhas e garantir alta a

aderência ao sistema.

Membrana de poliuretano aromático, altamente

flexível, elástica e impermeável.

Proteção final de alta resistência a ação

mecânica e exposição ao U.V., dispõe de

diversas cores para acabamento final.

Pode ser feito antiderrapante com uso de

Denver Agregado Antiderrapante

Denvercoat PU Flex 



Denvercoat PU Flex



Propriedades
DENVERCOAT PU FLEX

Caracterização do produto

Comportamento do produto

Propriedades da membrana



Metodologia
PREPARO DE SUPERFÍCIE
Hidrojateamento

Recomposição de falhas;

Tratamento fissuras;

Superfície limpa, seca, isenta 

de poeira; 

Área interditada;

Iluminação e ventilação 

previstos;



Denverprimer Epóxi

Metodologia



APLICAÇÃO
Com rolo de lã de 

carneiro de pelo curto 

ou projeção;

Metodologia



Metodologia
LIBERAÇÃO DA ÁREA
Rápida secagem ao toque, circulação liberada nas 12 h primeiras horas após a 

aplicação

Liberação total após 3 dias



Obra:

Construtora Franere

São Luiz - Maranhão

Data: nov/2010

Produtos:

Denvermanta Cor 4mm

Denvertec Elastic

Denvercoat PU Flex

Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Denvercoat Poliuretano



Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Vista frontal do 

Heliponto



Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Aplicação do sistema de 

impermeabilização exposta



Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Rampa de acesso ao 

Heliponto



Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Sistema de 

impermeabilização exposta 

com aplicação do sistema 

composto por:

DENVERPRIMER EPÓXI

DENVERCOAT PU FLEX

DENVERCOAT 

POLIURETANO



Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Aplicação DENVERCOAT

POLIURETANO - Cor Azul

2ª. Demão, acabamento 

final



Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Aplicação DENVERCOAT

POLIURETANO - Cor Azul

2ª. Demão, acabamento 

final



Casa Cor – São Luiz – MA - Impermeabilização de cobertura e Heliponto

Aplicação DENVERCOAT

POLIURETANO - Cor Azul

2ª. Demão, acabamento 

final



Obra:

Laticínios Tirol Ltda.

Treze Tilias

Santa Catarina

Data: nov/2010

Produtos:

DENVERJUNTA POLIURETANO NV  

- 12 cj.

DENVERCOAT EPÓXI ARQ

75 cj.

DENVERPRIMER EPÓXI - 90 cj.

DENVERCOAT PU - 45 cj.

DENVERTELA POLIÉSTER

- 225 m2

Portifólio 2011 Impermeabilização de tanques de efluente



Efluentes:

Efluente industrial em 

temperatura de serviço de 

50º.C com picos de 70º.C, 

com pH de operação 4 a 8 

com picos eventuais de 1 a 

13. 

Composição química:
Água – 1.300.000 litros

Ácido Nítrico – 3.000 Kg

Soda Cáustica – 4.000 Kg

Peróxido de Hidrogênio –

1.000 Kg

Hipoclorito de Sódio –

1.000 Kg











Obra:

Edificio Living

Brasília – Distrito 

Federal

Data: Jun/2011

Produtos:

DENVERMANTA ELASTIC TPIII B 

DENVER POLIASFALTO

DENVERPRIMER EPÓXI

DENVERCOAT PU FLEX 

DENVERTELA POLIÉSTER

Portifólio 2011 Impermeabilização de reservatórios de água
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Clique para editar os estilos do 

texto mestre

Segundo nível

Terceiro nível

Quarto nível

Quinto nível

Engo.  Flávio de Camargo
Gerente Técnico & Marketing

flavio@denverimper.com.br

mailto:tecnico@denverimper.com.br

