
Manta para proteção de superfícies
Proteção durante a obra

Evite prejuízos durante a obra

Proteção�contra
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Reduz�perdas
de�peças

danificadas

Reduz�a�geração
de�resíduos�na�obra

Fácil�de
instalar�e�retirar

Impermeável

Amortece
impactos

RECICLÁVEL
PRODUTO 100%



PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1 - Limpe a superfície completamente para que fique isenta de poeira e resíduos em geral.

2 - Inicie a aplicação da manta, posicionando-a na superfície a ser protegida.

3 - Posicione as mantas paralelamente uma a outra.

4 - Nas emendas e bordas das mantas, aplicar uma fita adesiva larga, para impedir que a manta se desprenda.

5 - Ao final da obra, retire a manta, que pode ser reutilizada caso desejado.

Informações:
www.armacell.com  -  info.br@armacell.com  -  0800 722 5080

- Informações e características do produto poderão ser alteradas sem aviso prévio.

- Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos em condições normais de uso. É de responsabilidade de quem recebe o material consultar 
a Armacell para verificar se é adequado ao uso específico pretendido.

- Depois de removida, a manta perde a aderência.
- Para superfícies com aplicação de pinturas especiais, recomenda-se testar antes de executar a aplicação da manta.

Notas

© 2020 Copyright: Armacell Brasil Ltda. Impresso no Brasil, 0420-PT(BR)

DADOS TÉCNICOS - IMPACTBLOCK PISO

Manta de proteção em espuma de polietileno expandido reforçada.
Espuma à base de polietileno de baixa densidade expandido, com reforço em filme plástico.
Proteção de superfícies, principalmente em obras e reformas na construção civil.
Impermeável, não desprende fibras ou partículas.

Valor / Qualificação
20 ± 5 kg/m³
2,6 kg/cm² com 24,5 kg/m³
Rolos em saco plástico

Norma
 
ASTM D1623

Descrição
Tipo de material
Aplicação
Particularidades

Propriedades
Densidade
Resistência à tração
Apresentação

TABELA DE DIMENSÕES - IMPACTBLOCK PISO

Referência
Espessura

(mm)
Largura

(mm)
Comprimento

(m)

Quantidade
por embalagem

(m²)

MP 03 100 010 3 1 10 10

Tolerâncias: Espessura: ±10% - Largura ±3% - Comprimento ±1,5%

Esta obra usou
Instalação limpa e
piso em perfeitas condições

Com ImpactBLOCK Piso

Esta obra não usou
Detritos em contato com o piso
e danos no acabamento

Sem ImpactBLOCK Piso


