
TEXSA ASFALTO
ELASTOMÉRICO

Asfalto Elastomérico aplicado à quente

• Características e Vantagens

Asfalto elastomérico obtido através da 
modificação do Cimento Asfáltico de Petróleo 
(CAP) com adição de polímeros de SBS 
(Estireno-Butadieno-Estireno).

Ótimas propriedades de adesão.
Excepcional elasticidade.
Excelentes características de elongação e 
flexibilidade a baixa temperatura e resistência 
à fadiga, detendo grande durabilidade.

• Descrição do Produto

Asfalto elastomérico, aplicado à quente, obtido 
através da modificação do Cimento Asfáltico 
de Petróleo (CAP) com adição de polímeros de 
SBS (Estireno-Butadieno-Estireno), conferindo 
ao produto final, além da impermeabilidade 
inerente ao asfalto, excepcional ductibilidade e 
resiliência.

• Utilização

É utilizado na impermeabilização a quente 
em lajes de cobertura, marquises, terraços, 
jardineiras e pisos frios. É utilizado também em 
juntas de dilatação horizontais em construções 
em geral, juntas de proteções mecânicas, 
juntas de canais de irrigação, bem como para 
aderência a quente de mantas asfálticas 
elastoméricas.

• Consumo e Rendimento

Consumo mínimo recomendado:
Juntas de dilatação (1 x 1 cm) - 0,150 kg/m.
Colagem de mantas asfálticas elastoméricas – 
3 kg/m².
Impermeabilização moldada no local - 3 a 5 kg/
m².

• Informações Técnicas

Ponto de amolecimento: 85 °C – 105 °C
Penetração: 30 – 45 mm/10
Flexibilidade a baixa temperatura: -10 °C
Escorrimento: 70 °C

• Normalização
Ensaios e especificações segundo norma 
ABNT NBR 13121.
 
• Embalagem

Saco de papel multifolhado com 25 kg.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de contato do produto quente com 
a pele, resfriar imediatamente com água fria, 
até que haja endurecimento e resfriamento do 
produto; cobrir a queimadura e encaminhar ao 
atendimento médico.
Em caso de intoxicação por inalação, remover 
a vítima para local arejado e procurar 
imediatamente assistência médica. Em caso 
de contato com os olhos, lavar com água 
potável em abundância e procurar orientação 
médica. Em caso de eventual irritação da 
pele, olhos ou ingestão do produto, procurar 
orientação médica e informar sobre o tipo de 
produto.



•Validade
12 meses da data de fabricação

• Instruções de Uso

Preparo da superfície 

As superfícies deverão apresentar-se limpas 
e secas, isentas de graxas, óleos e partículas 
soltas de qualquer natureza.

Preparo do Produto
Aplicação

Sobre a superfície imprimada, preencher a junta 
com o Texsa asfalto elastomérico, vertendo-o 
na temperatura máxima de 190°C a 210ºC.

Membranas moldadas “In Loco”:

Regularizar as superfícies com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, acabamento 
desempenado e com caimento mínimo de 
1% em direção aos ralos ou condutores 
de água. Cantos vivos e arestas deverão 
ser arredondados e em seguida efetuar a 
imprimação.
Aplicar sobre a superfície imprimada uma 
camada de aproximadamente 3,0 kg/m² 
de Texsa asfalto elastomérico previamente 
fundido a uma temperatura de 190 a 210 °C. 
Sobre esta, aplicar o estruturante (véu de 
fibra de vidro resinado, tela de poliéster termo 
estabilizada ou véu de poliéster). Aplicar sobre 
o estruturante outras camadas de
Texsa asfalto elastomérico fundido, até atingir 
a espessura ou consumo previsto no projeto.

Colagem de mantas asfálticas:

Sobre o substrato imprimado, aplicar o Texsa 
asfalto elastomérico a quente, na temperatura 
máxima de 190 °C a 210ºC, com auxílio 
de brochas de fibras vegetais. Controlar a 
temperatura durante a aplicação para que se 
tenha a viscosidade adequada para a colagem 
da manta.
Aplicar o Texsa asfalto elastomérico não 

ultrapassando meio metro de distância do rolo 
de manta asfáltica, evitando que o produto 
resfrie.

OBS: Não aplique o produto em tempo chuvoso, 
em substratos molhados e em pavimentos 
novos. Nos pavimentos novos, aguardar pelo 
menos 15 dias após a sua liberação. Não 
aplique em juntas transversais ou longitudinais 
do pavimento ou sobre marcações existentes, 
como pinturas, termoplásticos e outros.

• Manuseio e Segurança

 Manter o controle da temperatura de aplicação 
e cuidar para que sob qualquer hipótese, 
não haja chama, fogo ou fontes de ignição 
próximas das caldeiras.

 Não fume durante a aplicação.

Em caso de incêndio jamais jogue água. Utilize 
extintor de CO2 (pó químico) ou simplesmente 
abafe a abertura da caldeira com uma chapa 
metálica, ou controle o fogo jogando areia.
Recomenda-se observar as normas de 
segurança estabelecidas pelos órgãos 
competentes e o uso de EPI’s adequados, 
incluindo óculos e botas de segurança, 
máscaras contra gases, luvas, aventais, 
mangotes e perneiras de raspa de couro.
Em caso de queimaduras, não tentar limpar o 
local e procure socorro médico.
 Para maiores informações sobre manuseio 
e segurança do produto, solicite a Ficha 
de Informações de Segurança de Produto 
Químico.


