
EMULSÃO
ANTIRRUÍDO

Emulsão a base de asfalto 

• Características e Vantagens

Produto de fácil aplicação que, depois de curado, 
forma uma membrana asfáltica com excelente 
característica de redução de ruídos de impacto, 
atendendo o nível mínimo estabelecido pela ABNT 
NBR 15575:2013 nas
edificações residenciais.
Fácil manuseio e aplicação a frio, formando uma 
membrana contínua, aderida ao substrato e sem 
emendas. À base de água, não é agressiva ao meio 
ambiente, podendo ser aplicada em ambientes 
fechados. Produto com responsabilidade 
ambiental.
Ótima redução de ruídos de impacto nas 
edificações.
Pronto para o uso.

• Descrição do Produto

Produto à base de asfalto, composto com cargas 
de borracha reciclada, emulsionado em água.

• Utilização

Pronto para  uso, sendo aplicado à frio, com uso de 
rolo, trincha, vassoura de pelo de cerdas curtas ou 
rodo denteado. Para áreas como: laje zero, paredes 
divisórias, interior da placa de gesso acartonado 
(utilizar fundo preparador na placa), sob e sobre 
contra piso.
Amortece impacto de pisos de madeiras, laminados 
e vinílicos. Em construções tipo “Steel Frame”, 
tubulações de água e esgoto (principalmente nas 
tubulações aéreas e fundos de caixa sifonada, 
evitando ruído de “queda d’água”), dentro de shafts 
para amortecer o ruído das tubulações e interior 
de casa de máquinas para amortecer ruído dos 
equipamentos.

• Instruções de Uso 

Preparo de superfície 

O substrato deve estar liso, sem protuberâncias, 
limpo, isento de pó, sem presença de arranques, 
pregos, desmoldantes e/ou elementos perfurantes 
e que possam criar pontos de atrito, etc.
Observação importante: após a aplicação do 
produto  caso sejam realizadas instalações 
elétricas ou hidráulicas, o produto deverá ser 
reaplicado nos vãos abertos.

Aplicação do produto

Vem pronto para o uso e deve ser aplicado com uso 
de rolo, trincha, vassoura de pelo de cerdas curtas 
ou rolo denteado, de modo que o material seja 
depositado no substrato em uma única demão, 
formando uma camada homogênea.

Em lajes de piso:
Recomendamos a aplicação de cerca de 1 cm acima 
da altura prevista do contrapiso, a fim de criar um 
rodapé acústico. Aguardar a completa secagem do 
material por cerca de 12 horas antes de aplicar o 
contra piso ou o acabamento desejado.

Sobre contra piso:
Recomendamos a aplicação de cerca de 1 cm 
acima da cota de contrapiso, a fim de criar um 
rodapé acústico.
Aguardar a completa secagem do material por 
cerca de 12 horas antes de aplicar o contra piso ou 
acabamento desejado.

Em tubulações:
Recomendamos que a tubulação esteja limpa, 
principalmente de pastas lubrificantes, e que 
o produto seja aplicado em toda a superfície 
aparente do tubo e, nos fundos de caixa sifonada 
recomendamos que seja aplicado dupla camada,a 
fim de minimizar o impacto do barulho de “queda 
d’água”.

No interior de placas de gesso acartonado:
Recomendamos que a mesma receba uma demão 
de fundo preparador,a fim de não receber migração 
do asfalto para a cor da placa.



• Embalagens

Barricas contendo 18 kg de material.

• Recomendações Gerais

As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final de 
nossos produtos são fornecidas de boa fé e 
baseadas no conhecimento e na experiência de 
uso desses produtos, desde
que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais.

Em condições práticas de campo sabemos que 
ocorrem variações no estado do material, a 
variadas superfícies e condições de aplicação em 
campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma 
garantia a respeito da comercialização ou aptidão 
de um determinado produto para um determinado 
fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes 
de qualquer relacionamento legal entre as partes 
poderão ser inferidas dessas informações ou de 
quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio.

Recomendamos que seja consultado sempre 
nosso Departamento Técnico em caso de dúvidas 
e no caso de contaminações ou uso indevidos 
procurar o médico o mais rapidamente possível 
levando a FISQP do produto.

• Validade

12 meses da data de fabricação

• Primeiros socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
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. Eventual irritação 
da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar 
orientação médica, informando sobre o tipo de
produto.

Paredes divisórias, shafts, casa de máquinas:
Recomendamos que seja aplicado uma nata de 
cimento , a fim de minimizar as juntas entre os 
blocos e nivelar a superfície, aplicar a emulsão 
diretamente sobre essa nata ou sobre o bloco 
e após, aplicar a massa de revestimento, nas 
paredes de shafts e casa de máquinas, sendo 
recomendado  cobrir com nata de cimento para 
proteger a emulsão.

Caso necessário e exista cota pode ser aplicado 
uma segunda demão do produto,a fim de atingir o 
consumo recomendado de 3 kg / m².
O tempo de secagem da emulsão entre demãos e 
para recebimento de outro material é de 12 horas.
A emulsão pode receber argamassa colante 
diretamente sem quaisquer riscos.

• Consumo e Rendimento 

3 a 4 kg / m²

• Informações técnicas 

Teor de sólidos: 65 – 70 (% massa).
Viscosidade: 16000 – 20000 cps.
Densidade: 0,980 – 1,040.
Espessura mínima em base seca para consumo de 
3: 1,4 a 2,2 mm.
L´nT,W*: 67 Db. 
*L’nT,w - Nível de pressão sonora de impacto 
padrão ponderado.
** Ensaios realizados em nosso campo de provas, 
resultados de teste de campo.
Ruído de impacto em piso - comportamento em 
campo o valor de *L’nT,w depende de vários fatores, 
tais como :
Rigidez da laje.
Espessura.
Densidade do material.
Módulo de Young.
Armaduras (bitola e malha).
Forma de vinculação das 4 bordas da laje na 
estrutura (interligação de armaduras).
Forma de vinculação ou contato com as paredes.
L’nT,w: Nível de pressão sonora de impacto 
padronizado ponderado - aplica-se em pisos 
somente.


