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Coberturas

DT_03.1.A
Impermeabilização
com manta EPDM

Tipo A

Revisão               02
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate de impermeabilização junto à
platibanda

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e quatro demãos de 0,5 kg/m²
(mínimo) de emulsão acrílica, (indicado para
áreas inferiores a um metro de largura)
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente. Incluindo
Kit composto de solução limpadora, fita de
caldeação, Monoadesivo e rola de fixação,
aplicado sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou equivalente e
borracha moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de 25
kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 20 mm ou 25mm, (Espessura
definida em projeto conforme cálculo de
isolamento térmico)
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m, larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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Coberturas

DT_03.1.B
Impermeabilização
com manta EPDM

Tipo B

Revisão               02
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate de impermeabilização junto à viga
invertida

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela de
poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos de 0,5
kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica, (indicado
para áreas inferiores a um metro de largura).
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente. Incluindo
Kit composto de solução limpadora, fita de
caldeação, Monoadesivo e rola de fixação,
aplicado sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou equivalente
e borracha moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 20 mm ou 25mm (Espessura
definida em projeto conforme cálculo de
isolamento térmico)
6a.Separador mecânico. Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (Ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m, larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.1.C
Impermeabilização
com manta  EPDM

Tipo C

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Calha de concreto impermeabilizada junto à
platibanda

ESPECIFICAÇÕES
1a.Mureta/berço para calha: Poderá ser
executada em concreto, em bloco pré-moldado
cheio de concreto ou em tijolo maciço.
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço
1:3,esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1% para
saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer: tinta
primária de imprimação, c/ emulsão asfáltica
diluida em água à 1:0,5. Berço amortecedor:
Emulsão asfáltica c/ cargas de borracha moída e
água à 50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e quatro demãos de 0,5 kg/m² (mín)
de emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a um metro de largura).
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone RubberGard
45mil, ou equivalente. Incluindo Kit composto
de solução limpadora, fita de caldeação,
Monoadesivo e rola de fixação, aplicado sobre
berço amortecedor e emulsão asfáltica, Ref.:
K100 da Viapol ou equivalente e borracha
moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c, (P-3) esp. de fabricação 10
mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com esp.mín.:
2mm (ver projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento e
areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/ tela
metálica galvanizada. Usar tela c/ malha de
1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro).
11.Gancho com rosca
12.Terça
13.Pilarete de concreto para ancoragem das
terças
14.Telha: A telha deverá ficar, aprox.: 2cm
acima do arremate da proteção mecânica da
calha
14a.Rufo de concreto
15.Laje de concreto
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De José
Soares e João Dimas.
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DT_03.1.D
Impermeabilização
com manta  EPDM

Tipo D

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Calha de concreto impermeabilizada em
área central da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Mureta/berço para calha: Poderá ser
executada em concreto, em bloco
pré-moldado cheio de concreto ou em
tijolo maciço
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3, Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM,
com esp. mín. de 1,1mm, não reforçado,
com retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente.
Incluindo Kit composto de solução
limpadora, fita de caldeação,
Monoadesivo e rola de fixação, aplicado
sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou
equivalente e borracha moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de
poliestireno expandido com densidade
aproximada de          25 kg/m³,
coeficiênte de absorção térmica k<0,030
kcal/mh°c, (P-3) esp. de fabricação 10
mm
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com esp. mín:2mm (ver
projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada.
Usar tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 as superfícies verticais
e fio #18 nas superfícies horizontais.
Deixar juntas de retração c/
espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela
prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof.
da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia
fina lavada, no traço volumétrico 1:1,
para juntas anti-compressão e juntas de
retração das proteções mecânicas das
coberturas impermeabilizadas
(executado no canteiro)
11.Gancho com rosca
12.Terça
13.Pilarete de concreto para ancoragem
das terças
14.Telha: A telha deverá ficar,
aproximadamente, 2cm acima do
arremate da proteção mecânica da calha

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de
Impermeabilizações Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares
e João Dimas.
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DT_03.1.E
Impermeabilização
com manta EPDM

Tipo E

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial em área central da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3, Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação
mín.:1% para saídas de águas,
desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida
em água à 1:0,5. Berço amortecedor:
Emulsão asfáltica c/ cargas de borracha
moída e água à 50x40x10%
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM,
com esp. mín. de 1,1mm, não reforçado,
com retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente.
Incluindo Kit composto de solução
limpadora, fita de caldeação,
Monoadesivo e rola de fixação, aplicado
sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou
equivalente e borracha moida pura
5a.Proteção térmica - Placa de
poliestireno expandido com densidade
aproximada de          25 kg/m³,
coeficiênte de absorção térmica k<0,030
kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico - Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com no mínimo 2mm de
espessura (ver especificação de projeto)
lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada.
Usar tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 as superfícies verticais
e fio #18 nas superfícies horizontais.
Deixar juntas de retração c/
espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela
prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar
juntas anti-compressão larg.mín.:3cm
pela prof. da esp. da argamassa
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica
ou quadrada, de tela de aço inoxidável,
fio#14 no mínimo,arame Ø 4,11, malha
de 15 mm. Com altura mínima de 40%
da profundidade máxima da calha, para
funcionar, também, como extravasor. A
dimensão da base da grelha será sempre
maior que o diâmetro da boca de saída
do ralo, e será apenas encaixada no
rebaixo deixado na proteção mecânica.
Modelo não existente no mercado
solicitar fabricação.
18d.Tubo de dreno, especificado
conforme projeto hidraulico

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de
Impermeabilizações Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares
e João Dimas.
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DT_03.1.F
Impermeabilização
com manta EPDM

Tipo F

Revisão               02
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial em área central
da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM,
com esp. mín. de 1,1mm, não reforçado,
com retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente.
Incluindo Kit composto de solução
limpadora, fita de caldeação,
Monoadesivo e rola de fixação, aplicado
sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou
equivalente e borracha moida pura
5a.Placas de polistireno expandido, com
densidade aproximada de 30Kg/m³.
Resistência mecânica em torno de
200Kpa e coeficiente de condutibilidade
térmica a 23°C = 0,037W/(m.°K) - Ref.:
Viafoam (Viapol) ou equivalente, com
espessura de 20mm, lançadas sobre
separador mecânico
6a.Separador mecânico de manta de
espuma de polietileno expandido, com
2mm de espessura, lançado diretamente
sobre a manta impermeabilizante.Ref.:
Viapol PP ou equivalente
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada
na horizontal e na vertical, com juntas
anti-compressão e juntas de retração.
Ver caderno de encargos
7a.Vedação com mástique selante à base
de poliuretano,Ref.: Fosroc, Cód.: PU-30,
ou equivalente
7b.Mastique poliuretano
8.Tubo de PVC
18d.Tubo de dreno, especificado
conforme projeto hidraulico

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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DT_03.1.G
Impermeabilização
com manta de
EPDM

Tipo G

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial junto à platibanda/rufo

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção p/ rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e 4 demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de
emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a 1m de largura)
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente. Incluindo
Kit composto de solução limpadora, fita de
caldeação, Monoadesivo e rola de fixação,
aplicado sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou equivalente
e borracha moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com
esp.mín.:2mm (ver projeto) lançada sôbre a
manta impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, p/ juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mín.,arame Ø 4,11, malha de 15 mm. Com
altura mín. de 40% da profundidade máx. da
calha, para funcionar, também, como
extravasor. A dimensão da base da grelha será
sempre maior que o diâmetro da boca de
saída do ralo, e será apenas encaixada no
rebaixo deixado na proteção mecânica.
Modelo não existente no mercado solicitar
fabricação.
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.1.H
Impermeabilização
com manta de
EPDM

Tipo H

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial junto à platibanda/rufo com
saida horizontal

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela de
poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos de 0,5
kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica, (indicado
para áreas inferiores a um metro de largura)
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente. Incluindo
Kit composto de solução limpadora, fita de
caldeação, Monoadesivo e rola de fixação,
aplicado sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou equivalente e
borracha moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7b.Mastique poliuretano
8d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mínimo, malha de 15 mm. Com altura mínima
de 40% da profundidade máxima da calha,
para funcionar, também, como extravasor. A
dimensão da base da grelha será sempre
maior que o diâmetro da boca de saída do
ralo, e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.1.I
Impermeabilização
com manta de
EPDM

Tipo I

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial junto à platibanda
/rufo com saida horizontal e buzinote

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e quatro demãos de 0,5 kg/m²
(mínimo) de emulsão acrílica, (indicado para
áreas inferiores a um metro de largura)
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente. Incluindo
Kit composto de solução limpadora, fita de
caldeação, Monoadesivo e rola de fixação,
aplicado sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou equivalente e
borracha moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mínimo, malha de 15 mm. Com altura mínima
de 40% da profundidade máxima da calha,
para funcionar, também, como extravasor. A
dimensão da base da grelha será sempre
maior que o diâmetro da boca de saída do
ralo, e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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Coberturas

DT_03.1.J
Impermeabilização
com manta de
EPDM

Tipo J

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial junto à platibanda
/rufo com saida horizontal

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e 4  demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de
emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a 1m de largura)
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente. Incluindo
Kit composto de solução limpadora, fita de
caldeação, Monoadesivo e rola de fixação,
aplicado sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou equivalente e
borracha moida pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante
antes do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráilico
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.1.K
Impermeabilização
com manta de
EPDM

Tipo K

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhe laje gramada

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos  e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de águas,
desempenada com desempenadeira de madeira.
Primer: tinta primária de imprimação, c/
emulsão asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas de
borracha moída e água à 50x40x10%
4al.Proteção p/ rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros acrílicos,
armada c/ uma tela de poliéster de 65 gr/m², e
4 demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de emulsão
acrílica, (indicado p/ áreas inferiores a 1m de
largura)
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com
esp. mín. de 1,1mm, não reforçado, com
retardante de fogo, Ref.: Firestone RubberGard
45mil, ou equivalente. Incluindo Kit composto
de solução limpadora, fita de caldeação,
Monoadesivo e rola de fixação, aplicado sobre
berço amortecedor e emulsão asfáltica, Ref.:
K100 da Viapol ou equivalente e borracha moida
pura
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido, c/ esp.mín: 2mm (ver projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante antes
do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento e
areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/ tela
metálica galvanizada. Usar tela c/ malha de
1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 nas
superfícies vert.  e fio #18 nas superfícies horiz.
Deixar juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm  pela prof. da
esp. da argamassa. No  encontro das superfícies
vert. e horiz. deixar juntas anti-compressão
larg.mín.:3cm pela prof. da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
8d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
12c.Grelha metálica cilíndrica, de tela de aço
inoxidável, fio 18, malha de 1/2”, com alt.mín.:
150 cm, diâmetro maior do que o diâmetro da
boca de saída, fixada na proteção mecânica,
funcionando também como extravasor para
lâmina d'água criada por saturação do terreno
14a.Rufo de concreto
20a.Dreno tipo filtro de cascalho e areia em
torno de tubo condutor ou sobre canaleta de
concreto incorporada à estrutura do arrimo ou
cortina, nas dimensões e no diâmetro e
especificações apropriados, conforme projeto
de drenagem.
20b.Caixa drenante p/ jardineira ou jardins
internos ou externos impermeabilizados,
conforme desenho padrão, utilizando filtro de
seixos rolados (ou brita nº1 ou nº2 de gnaisse,
lavada) e areia média lavada, contendo tubo
protegido com tampa perfurada de concreto no
nível do plano da terra ou outro substrato de
apoio vgetal
22b.Terra própria adubada para jardim,
conforme projeto de paisagismo. As plantas a
serem utilizadas não deverão ter raízes que
danifiquem os sistemas de impermeabilização
ou causem entupimento dos dutos de saída
pluvial
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias consultar
caderno de Impermeabilizações  Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares e João
Dimas.



Coberturas

DT_03.1.L
Impermeabilização
com manta de
EPDM

Tipo L

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhe laje gramada

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM,
com esp. mín. de 1,1mm, não reforçado,
com retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente.
Incluindo Kit composto de solução
limpadora, fita de caldeação,
Monoadesivo e rola de fixação, aplicado
sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou
equivalente e borracha moida pura
5b.Placas de poliestireno expandido
(EPS), com densidade aproximada de
25kg/m³
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido, c/ esp.mín: 2mm
(ver projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada.
Usar tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 nas superfícies vert.  e
fio #18 nas superfícies horiz. Deixar
juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela prof.
da esp. da argamassa. No  encontro das
superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof.
da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia
fina lavada, no traço volumétrico 1:1,
para juntas anti-compressão e juntas de
retração das proteções mecânicas das
coberturas impermeabilizadas
(executado no canteiro)

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.A
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo A

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate de impermeabilização junto à
platibanda

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer: tinta
primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas de
borracha moída e água à 50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela
de poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos
de 0,5 kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica,
(indicado para áreas inferiores a um metro
de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A
IV ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 20 mm ou 25mm, (Espessura
definida em projeto conforme cálculo de
isolamento térmico)
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com no mínimo 2mm de
espessura (ver especificação de projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante
antes do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço 1:3,
armada c/ tela metálica galvanizada. Usar
tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 as superfícies verticais  e
fio #18 nas superfícies horizontais. Deixar
juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m, larg.:1cm pela prof.
da esp. da argamassa. No  encontro das
superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para
juntas anti-compressão e juntas de retração
das proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.B
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo B

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate de impermeabilização junto à viga
invertida

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira
de madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela de
poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos de 0,5
kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica, (indicado
para áreas inferiores a um metro de largura).
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 20 mm ou 25mm (Espessura
definida em projeto conforme cálculo de
isolamento térmico)
6a.Separador mecânico. Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (Ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m, larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.C
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo C

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Calha de concreto impermeabilizada junto à
platibanda

ESPECIFICAÇÕES
1a.Mureta/berço para calha: Poderá ser
executada em concreto, em bloco pré-moldado
cheio de concreto ou em tijolo maciço.
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço
1:3,esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1% para
saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer: tinta
primária de imprimação, c/ emulsão asfáltica
diluida em água à 1:0,5. Berço amortecedor:
Emulsão asfáltica c/ cargas de borracha moída
e água à 50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e quatro demãos de 0,5 kg/m² (mín)
de emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a um metro de largura).
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c, (P-3) esp. de fabricação 10
mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com
esp.mín.: 2mm (ver projeto) lançada sôbre a
manta impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro).
11.Gancho com rosca
12.Terça
13.Pilarete de concreto para ancoragem das
terças
14.Telha: A telha deverá ficar, aprox.: 2cm
acima do arremate da proteção mecânica da
calha
14a.Rufo de concreto
15.Laje de concreto
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.D
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo D

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Calha de concreto impermeabilizada em
área central da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Mureta/berço para calha: Poderá ser
executada em concreto, em bloco
pré-moldado cheio de concreto ou em
tijolo maciço
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3, Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de
poliestireno expandido com densidade
aproximada de          25 kg/m³,
coeficiênte de absorção térmica k<0,030
kcal/mh°c, (P-3) esp. de fabricação 10
mm
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com esp. mín:2mm (ver
projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada.
Usar tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 as superfícies verticais
e fio #18 nas superfícies horizontais.
Deixar juntas de retração c/
espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela
prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof.
da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia
fina lavada, no traço volumétrico 1:1,
para juntas anti-compressão e juntas de
retração das proteções mecânicas das
coberturas impermeabilizadas
(executado no canteiro)
11.Gancho com rosca
12.Terça
13.Pilarete de concreto para ancoragem
das terças
14.Telha: A telha deverá ficar,
aproximadamente, 2cm acima do
arremate da proteção mecânica da calha

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de
Impermeabilizações Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares
e João Dimas.



2a 6a 5a 6b 1a

12c

18d

TRECHO, NA ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO,
A SER REBAIXADA ENVOLTA DO RALO.

MÍNIMO 15cm ALÉM DO RAIO DO RALO

M
ÍN

 2

VAI PARA REDE DE
ÁGUA PLUVIAL

SEÇÃO VERTICAL
ESC.: 1:5

DIÂMETRO ± 15

± 
15

7b

4am

Coberturas

DT_03.2.E
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo E

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial em área central da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3, Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação
mín.:1% para saídas de águas,
desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida
em água à 1:0,5. Berço amortecedor:
Emulsão asfáltica c/ cargas de borracha
moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5a.Proteção térmica - Placa de
poliestireno expandido com densidade
aproximada de          25 kg/m³,
coeficiênte de absorção térmica k<0,030
kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico - Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com no mínimo 2mm de
espessura (ver especificação de projeto)
lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica
galvanizada. Usar tela c/ malha de 1"x1''
ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas
superfícies horizontais. Deixar juntas de
retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela
prof. da esp. da argamassa. No
encontro das superfícies vert. e horiz.
deixar juntas anti-compressão
larg.mín.:3cm pela prof. da esp. da
argamassa
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma
cilíndrica ou quadrada, de tela de aço
inoxidável, fio#14 no mínimo,arame Ø
4,11, malha de 15 mm. Com altura
mínima de 40% da profundidade
máxima da calha, para funcionar,
também, como extravasor. A dimensão
da base da grelha será sempre maior
que o diâmetro da boca de saída do ralo,
e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica. Modelo
não existente no mercado solicitar
fabricação.
18d.Tubo de dreno, especificado
conforme projeto hidraulico

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de
Impermeabilizações Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares
e João Dimas.
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DT_03.2.F
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo F

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial em área central
da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5a.Placas de polistireno expandido, com
densidade aproximada de 30Kg/m³.
Resistência mecânica em torno de
200Kpa e coeficiente de condutibilidade
térmica a 23°C = 0,037W/(m.°K) - Ref.:
Viafoam (Viapol) ou equivalente, com
espessura de 20mm, lançadas sobre
separador mecânico
6a.Separador mecânico de manta de
espuma de polietileno expandido, com
2mm de espessura, lançado diretamente
sobre a manta impermeabilizante.Ref.:
Viapol PP ou equivalente
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada
na horizontal e na vertical, com juntas
anti-compressão e juntas de retração.
Ver caderno de encargos
7a.Vedação com mástique selante à base
de poliuretano,Ref.: Fosroc, Cód.: PU-30,
ou equivalente
7b.Mastique poliuretano
8.Tubo de PVC
18d.Tubo de dreno, especificado
conforme projeto hidraulico

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.G
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo G

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial junto à platibanda/rufo

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção p/ rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e 4 demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de
emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a 1m de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com
esp.mín.:2mm (ver projeto) lançada sôbre a
manta impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, p/ juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mín.,arame Ø 4,11, malha de 15 mm. Com
altura mín. de 40% da profundidade máx. da
calha, para funcionar, também, como
extravasor. A dimensão da base da grelha será
sempre maior que o diâmetro da boca de
saída do ralo, e será apenas encaixada no
rebaixo deixado na proteção mecânica.
Modelo não existente no mercado solicitar
fabricação.
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.H
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo H

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial junto à platibanda/rufo com
saida horizontal

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela de
poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos de 0,5
kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica, (indicado
para áreas inferiores a um metro de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7b.Mastique poliuretano
8d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mínimo, malha de 15 mm. Com altura mínima
de 40% da profundidade máxima da calha,
para funcionar, também, como extravasor. A
dimensão da base da grelha será sempre
maior que o diâmetro da boca de saída do
ralo, e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.I
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo I

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial junto à platibanda
/rufo com saida horizontal e buzinote

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e quatro demãos de 0,5 kg/m²
(mínimo) de emulsão acrílica, (indicado para
áreas inferiores a um metro de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mínimo, malha de 15 mm. Com altura mínima
de 40% da profundidade máxima da calha,
para funcionar, também, como extravasor. A
dimensão da base da grelha será sempre
maior que o diâmetro da boca de saída do
ralo, e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.J
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo J

Revisão               01
Data       20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial junto à platibanda
/rufo com saida horizontal

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e 4  demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de
emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a 1m de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante
antes do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráilico
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.K
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo K

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhe laje gramada

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos  e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de águas,
desempenada com desempenadeira de madeira.
Primer: tinta primária de imprimação, c/
emulsão asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas de
borracha moída e água à 50x40x10%
4al.Proteção p/ rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros acrílicos,
armada c/ uma tela de poliéster de 65 gr/m², e
4 demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de emulsão
acrílica, (indicado p/ áreas inferiores a 1m de
largura)
4am.Manta de asfalto modificado com polímero
platômero (PL) e elastômero (EL), estruturada
com não tecido de filamentos contínuos de
poliéster, previamente estabilizado, espessura
de 4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar a
manta do tipo A IV ou B IV - Referência Torodin -
Viapol ou equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido, c/ esp.mín: 2mm (ver projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante antes
do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento e
areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/ tela
metálica galvanizada. Usar tela c/ malha de
1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 nas
superfícies vert.  e fio #18 nas superfícies horiz.
Deixar juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm  pela prof. da
esp. da argamassa. No  encontro das superfícies
vert. e horiz. deixar juntas anti-compressão
larg.mín.:3cm pela prof. da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
8d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
12c.Grelha metálica cilíndrica, de tela de aço
inoxidável, fio 18, malha de 1/2”, com alt.mín.:
150 cm, diâmetro maior do que o diâmetro da
boca de saída, fixada na proteção mecânica,
funcionando também como extravasor para
lâmina d'água criada por saturação do terreno
14a.Rufo de concreto
20a.Dreno tipo filtro de cascalho e areia em
torno de tubo condutor ou sobre canaleta de
concreto incorporada à estrutura do arrimo ou
cortina, nas dimensões e no diâmetro e
especificações apropriados, conforme projeto
de drenagem.
20b.Caixa drenante p/ jardineira ou jardins
internos ou externos impermeabilizados,
conforme desenho padrão, utilizando filtro de
seixos rolados (ou brita nº1 ou nº2 de gnaisse,
lavada) e areia média lavada, contendo tubo
protegido com tampa perfurada de concreto no
nível do plano da terra ou outro substrato de
apoio vgetal
22b.Terra própria adubada para jardim,
conforme projeto de paisagismo. As plantas a
serem utilizadas não deverão ter raízes que
danifiquem os sistemas de impermeabilização
ou causem entupimento dos dutos de saída
pluvial
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias consultar
caderno de Impermeabilizações  Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares e João
Dimas.



Coberturas

DT_03.2.L
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo L

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhe laje gramada

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5b.Placas de poliestireno expandido
(EPS), com densidade aproximada de
25kg/m³
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido, c/ esp.mín: 2mm
(ver projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada.
Usar tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 nas superfícies vert.  e
fio #18 nas superfícies horiz. Deixar
juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela prof.
da esp. da argamassa. No  encontro das
superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof.
da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia
fina lavada, no traço volumétrico 1:1,
para juntas anti-compressão e juntas de
retração das proteções mecânicas das
coberturas impermeabilizadas
(executado no canteiro)

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.A
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo A

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate de impermeabilização junto à
platibanda

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer: tinta
primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas de
borracha moída e água à 50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela
de poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos
de 0,5 kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica,
(indicado para áreas inferiores a um metro
de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A
IV ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 20 mm ou 25mm, (Espessura
definida em projeto conforme cálculo de
isolamento térmico)
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com no mínimo 2mm de
espessura (ver especificação de projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante
antes do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço 1:3,
armada c/ tela metálica galvanizada. Usar
tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 as superfícies verticais  e
fio #18 nas superfícies horizontais. Deixar
juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m, larg.:1cm pela prof.
da esp. da argamassa. No  encontro das
superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para
juntas anti-compressão e juntas de retração
das proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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Coberturas

DT_03.2.B
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo B

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate de impermeabilização junto à viga
invertida

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira
de madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela de
poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos de 0,5
kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica, (indicado
para áreas inferiores a um metro de largura).
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 20 mm ou 25mm (Espessura
definida em projeto conforme cálculo de
isolamento térmico)
6a.Separador mecânico. Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (Ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m, larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.C
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo C

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Calha de concreto impermeabilizada junto à
platibanda

ESPECIFICAÇÕES
1a.Mureta/berço para calha: Poderá ser
executada em concreto, em bloco pré-moldado
cheio de concreto ou em tijolo maciço.
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço
1:3,esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1% para
saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer: tinta
primária de imprimação, c/ emulsão asfáltica
diluida em água à 1:0,5. Berço amortecedor:
Emulsão asfáltica c/ cargas de borracha moída
e água à 50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e quatro demãos de 0,5 kg/m² (mín)
de emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a um metro de largura).
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c, (P-3) esp. de fabricação 10
mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com
esp.mín.: 2mm (ver projeto) lançada sôbre a
manta impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro).
11.Gancho com rosca
12.Terça
13.Pilarete de concreto para ancoragem das
terças
14.Telha: A telha deverá ficar, aprox.: 2cm
acima do arremate da proteção mecânica da
calha
14a.Rufo de concreto
15.Laje de concreto
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.D
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo D

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Calha de concreto impermeabilizada em
área central da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Mureta/berço para calha: Poderá ser
executada em concreto, em bloco
pré-moldado cheio de concreto ou em
tijolo maciço
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3, Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de
poliestireno expandido com densidade
aproximada de          25 kg/m³,
coeficiênte de absorção térmica k<0,030
kcal/mh°c, (P-3) esp. de fabricação 10
mm
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com esp. mín:2mm (ver
projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada.
Usar tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 as superfícies verticais
e fio #18 nas superfícies horizontais.
Deixar juntas de retração c/
espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela
prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof.
da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
mástique de emulsão asfáltica e areia
fina lavada, no traço volumétrico 1:1,
para juntas anti-compressão e juntas de
retração das proteções mecânicas das
coberturas impermeabilizadas
(executado no canteiro)
11.Gancho com rosca
12.Terça
13.Pilarete de concreto para ancoragem
das terças
14.Telha: A telha deverá ficar,
aproximadamente, 2cm acima do
arremate da proteção mecânica da calha

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de
Impermeabilizações Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares
e João Dimas.
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DT_03.2.E
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo E

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial em área central da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3, Esp.mín.:2cm, cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação
mín.:1% para saídas de águas,
desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida
em água à 1:0,5. Berço amortecedor:
Emulsão asfáltica c/ cargas de borracha
moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5a.Proteção térmica - Placa de
poliestireno expandido com densidade
aproximada de          25 kg/m³,
coeficiênte de absorção térmica k<0,030
kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico - Manta de
polietileno expandido (separador
mecânico), com no mínimo 2mm de
espessura (ver especificação de projeto)
lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico.
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica
galvanizada. Usar tela c/ malha de 1"x1''
ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas
superfícies horizontais. Deixar juntas de
retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela
prof. da esp. da argamassa. No
encontro das superfícies vert. e horiz.
deixar juntas anti-compressão
larg.mín.:3cm pela prof. da esp. da
argamassa
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma
cilíndrica ou quadrada, de tela de aço
inoxidável, fio#14 no mínimo,arame Ø
4,11, malha de 15 mm. Com altura
mínima de 40% da profundidade
máxima da calha, para funcionar,
também, como extravasor. A dimensão
da base da grelha será sempre maior
que o diâmetro da boca de saída do ralo,
e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica. Modelo
não existente no mercado solicitar
fabricação.
18d.Tubo de dreno, especificado
conforme projeto hidraulico

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de
Impermeabilizações Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares
e João Dimas.
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DT_03.2.F
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo F

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial em área central
da laje

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5a.Placas de polistireno expandido, com
densidade aproximada de 30Kg/m³.
Resistência mecânica em torno de
200Kpa e coeficiente de condutibilidade
térmica a 23°C = 0,037W/(m.°K) - Ref.:
Viafoam (Viapol) ou equivalente, com
espessura de 20mm, lançadas sobre
separador mecânico
6a.Separador mecânico de manta de
espuma de polietileno expandido, com
2mm de espessura, lançado diretamente
sobre a manta impermeabilizante.Ref.:
Viapol PP ou equivalente
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada
na horizontal e na vertical, com juntas
anti-compressão e juntas de retração.
Ver caderno de encargos
7a.Vedação com mástique selante à base
de poliuretano,Ref.: Fosroc, Cód.: PU-30,
ou equivalente
7b.Mastique poliuretano
8.Tubo de PVC
18d.Tubo de dreno, especificado
conforme projeto hidraulico

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.G
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo G

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial junto à platibanda/rufo

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção p/ rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e 4 demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de
emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a 1m de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com
esp.mín.:2mm (ver projeto) lançada sôbre a
manta impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, p/ juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mín.,arame Ø 4,11, malha de 15 mm. Com
altura mín. de 40% da profundidade máx. da
calha, para funcionar, também, como
extravasor. A dimensão da base da grelha será
sempre maior que o diâmetro da boca de
saída do ralo, e será apenas encaixada no
rebaixo deixado na proteção mecânica.
Modelo não existente no mercado solicitar
fabricação.
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.H
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo H

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Ralo água pluvial junto à platibanda/rufo com
saida horizontal

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto:
Membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela de
poliéster de 65 gr/m², e quatro demãos de 0,5
kg/m² (mínimo) de emulsão acrílica, (indicado
para áreas inferiores a um metro de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7b.Mastique poliuretano
8d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mínimo, malha de 15 mm. Com altura mínima
de 40% da profundidade máxima da calha,
para funcionar, também, como extravasor. A
dimensão da base da grelha será sempre
maior que o diâmetro da boca de saída do
ralo, e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica
14a.Rufo de concreto
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.I
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo I

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial junto à platibanda
/rufo com saida horizontal e buzinote

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e quatro demãos de 0,5 kg/m²
(mínimo) de emulsão acrílica, (indicado para
áreas inferiores a um metro de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver especificação
de projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7b.Mastique poliuretano
12c.Grelha metálica com forma cilíndrica ou
quadrada, de tela de aço inoxidável, fio#14 no
mínimo, malha de 15 mm. Com altura mínima
de 40% da profundidade máxima da calha,
para funcionar, também, como extravasor. A
dimensão da base da grelha será sempre
maior que o diâmetro da boca de saída do
ralo, e será apenas encaixada no rebaixo
deixado na proteção mecânica
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
24j.Pingadeira

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.2.J
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo J

Revisão               01
Data       20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Extravassor água pluvial junto à platibanda
/rufo com saida horizontal

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço 1:3,
Esp.mín.:2cm, cantos e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de
águas, desempenada com desempenadeira de
madeira. Primer: tinta primária de
imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em
água à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão
asfáltica c/ cargas de borracha moída e água à
50x40x10%
4al.Proteção para rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos, armada com uma tela de poliéster de
65 gr/m², e 4  demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de
emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a 1m de largura)
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido (separador mecânico), com no
mínimo 2mm de espessura (ver projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante
antes do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento
e areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/
tela metálica galvanizada. Usar tela c/ malha
de 1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 as
superfícies verticais  e fio #18 nas superfícies
horizontais. Deixar juntas de retração c/
espaçamento min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm
pela prof. da esp. da argamassa. No  encontro
das superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof. da
esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
14a.Rufo de concreto
18d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráilico
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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Coberturas

DT_03.2.K
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo K

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhe laje gramada

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos  e quinas arredondados
R.:8cm, inclinação mín.:1% para saídas de águas,
desempenada com desempenadeira de madeira.
Primer: tinta primária de imprimação, c/
emulsão asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas de
borracha moída e água à 50x40x10%
4al.Proteção p/ rufo de concreto: Membrana
impermeabilizante à base de polímeros acrílicos,
armada c/ uma tela de poliéster de 65 gr/m², e
4 demãos de 0,5 kg/m² (mín.) de emulsão
acrílica, (indicado p/ áreas inferiores a 1m de
largura)
4am.Manta de asfalto modificado com polímero
platômero (PL) e elastômero (EL), estruturada
com não tecido de filamentos contínuos de
poliéster, previamente estabilizado, espessura
de 4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar a
manta do tipo A IV ou B IV - Referência Torodin -
Viapol ou equivalente.
5a.Proteção térmica: Placa de poliestireno
expandido com densidade aproximada de
25 kg/m³, coeficiênte de absorção térmica
k<0,030 kcal/mh°c., (P-3) espessura de
fabricação 10 mm
6a.Separador mecânico: Manta de polietileno
expandido, c/ esp.mín: 2mm (ver projeto)
lançada sôbre a manta impermeabilizante antes
do isolamento térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento e
areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/ tela
metálica galvanizada. Usar tela c/ malha de
1"x1'' ancorada no substrato, fio #22 nas
superfícies vert.  e fio #18 nas superfícies horiz.
Deixar juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm  pela prof. da
esp. da argamassa. No  encontro das superfícies
vert. e horiz. deixar juntas anti-compressão
larg.mín.:3cm pela prof. da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia fina
lavada, no traço volumétrico 1:1, para juntas
anti-compressão e juntas de retração das
proteções mecânicas das coberturas
impermeabilizadas (executado no canteiro)
7b.Mastique poliuretano
8d.Tubo de dreno, especificado conforme
projeto hidráulico
12c.Grelha metálica cilíndrica, de tela de aço
inoxidável, fio 18, malha de 1/2”, com alt.mín.:
150 cm, diâmetro maior do que o diâmetro da
boca de saída, fixada na proteção mecânica,
funcionando também como extravasor para
lâmina d'água criada por saturação do terreno
14a.Rufo de concreto
20a.Dreno tipo filtro de cascalho e areia em
torno de tubo condutor ou sobre canaleta de
concreto incorporada à estrutura do arrimo ou
cortina, nas dimensões e no diâmetro e
especificações apropriados, conforme projeto
de drenagem.
20b.Caixa drenante p/ jardineira ou jardins
internos ou externos impermeabilizados,
conforme desenho padrão, utilizando filtro de
seixos rolados (ou brita nº1 ou nº2 de gnaisse,
lavada) e areia média lavada, contendo tubo
protegido com tampa perfurada de concreto no
nível do plano da terra ou outro substrato de
apoio vgetal
22b.Terra própria adubada para jardim,
conforme projeto de paisagismo. As plantas a
serem utilizadas não deverão ter raízes que
danifiquem os sistemas de impermeabilização
ou causem entupimento dos dutos de saída
pluvial
24j.Pingadeira
OBS.: Demais informações necessárias consultar
caderno de Impermeabilizações  Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares e João
Dimas.



Coberturas

DT_03.2.L
Impermeabilização
com manta
asfáltica

Tipo L

Revisão              01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhe laje gramada

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de conreto
2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%
4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.
5b.Placas de poliestireno expandido
(EPS), com densidade aproximada de
25kg/m³
6a.Separador mecânico: Manta de
polietileno expandido, c/ esp.mín: 2mm
(ver projeto) lançada sôbre a manta
impermeabilizante antes do isolamento
térmico
6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada.
Usar tela c/ malha de 1"x1'' ancorada no
substrato, fio #22 nas superfícies vert.  e
fio #18 nas superfícies horiz. Deixar
juntas de retração c/ espaçamento
min.:1,0m/máx.:1,5m,larg.:1cm pela prof.
da esp. da argamassa. No  encontro das
superfícies vert. e horiz. deixar juntas
anti-compressão larg.mín.:3cm pela prof.
da esp. da argamassa
7a.Mástique para enchimento de juntas:
Mástique de emulsão asfáltica e areia
fina lavada, no traço volumétrico 1:1,
para juntas anti-compressão e juntas de
retração das proteções mecânicas das
coberturas impermeabilizadas
(executado no canteiro)

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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DT_03.3.A
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo A

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Tratamento de rufo de concreto e juntas
de proteção mecânica

ESPECIFICAÇÕES
1a. Laje de concreto

4al.Membrana de polímeros acrílicos,
armada com uma tela de poliéster, Ref.:
Denvertela poliester de 65g/m² - três
demãos de 0,5 kg/m² (mínimo) de
emulsão acrílica. Ref.: Denvercril TOP
(Denver) ou equivalente, cnforme
recomendações do fabrcante

7a.Mástique para juntas anti-compressão
e juntas de retração nas proteções
mecânicas horizontais e vertcais, com
emulsão hidroasfáltica, Ref.: K100 -
Viapol ou equivalente e areia fina lavada,
no traço volumétrico 1:1, Ref.: Feito no
canteiro.

14a. Rufo de concreto moldado in loco,
com pingadeira feita na forma e tratado
com membrana de polímeros acrílicos

24j.Pingadeira feita na fôrma, tratada
com emulsão acrílica

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.



4al6b5a

6a

4am
10e

2a

24j  1a

SEÇÃO TÍPICA PARA AS BORDAS DA LAJE
ESC.: 1:2.5

3 2

Coberturas

DT_03.3.B
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo B

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate impermeabilização em borda de
laje em balanço

ESPECIFICAÇÕES
1a.Concreto armado fundido no local

2a.Camada de regularização: Argamassa de
cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer: tinta
primária de imprimação, c/ emulsão asfáltica
diluida em água à 1:0,5. Berço amortecedor:
Emulsão asfáltica c/ cargas de borracha
moída e água à 50x40x10%

4al.Membrana de polímeros acrílicos,
armada com uma tela de poliéster, Ref.:
Denvertela poliester de 65g/m² - três
demãos de 0,5 kg/m² (mínimo) de emulsão
acrílica. Ref.: Denvercril TOP (Denver) ou
equivalente, cnforme recomendações do
fabrcante

4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero (EL),
estruturada com não tecido de filamentos
contínuos de poliéster, previamente
estabilizado, espessura de 4mm, conforme
NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A IV
ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.

5a.Placas de polistireno expandido, com
densidade aproximada de 30Kg/m³.
Resistência mecânica em torno de 200Kpa e
coeficiente de condutibilidade térmica a
23°C = 0,037W/(m.°K) - Ref.: Viafoam
(Viapol) ou equivalente, com espessura de
20mm, lançadas sobre separador mecânico

6a.Separador mecânico de manta de espuma
de polietileno expandido, com 2mm de
espessura, lançado diretamente sobre a
manta impermeabilizante.Ref.: Viapol PP ou
equivalente

6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço 1:3,
armada c/ tela metálica galvanizada na
horizontal e na vertical, com juntas
anti-compressão e juntas de retração. Ver
caderno de encargos.

10e.Armadura metálica de ancoragem de
paredes e pilaretes em lajes de cobertura, na
própria armadura da laje, conforme
recomendações do calculista de estrutura

24j.Pingadeira feita na fôrma, tratada com
emulsão acrílica

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011. De
José Soares e João Dimas.
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DT_03.3.C
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo C

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate impermeabilização junto a
paredes e portas

ESPECIFICAÇÕES
1a. Laje de concreto

4al.Membrana de polímeros acrílicos,
armada com uma tela de poliéster, Ref.:
Denvertela poliester de 65g/m² - três
demãos de 0,5 kg/m² (mínimo) de
emulsão acrílica. Ref.: Denvercril TOP
(Denver) ou equivalente, cnforme
recomendações do fabrcante

7a.Mástique para juntas anti-compressão
e juntas de retração nas proteções
mecânicas horizontais e vertcais, com
emulsão hidroasfáltica, Ref.: K100 -
Viapol ou equivalente e areia fina lavada,
no traço volumétrico 1:1, Ref.: Feito no
canteiro.

14a. Rufo de concreto moldado in loco,
com pingadeira feita na forma e tratado
com membrana de polímeros acrílicos

24j.Pingadeira feita na fôrma, tratada
com emulsão acrílica

Bl.Bloco de concreto pré-moldado cheio

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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DT_03.3.D
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo D

Revisão               02
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate impermeabilização junto à suportes para
equipamentos

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto
2a.Camada de regularização: Argamassa de cimento
e areia média lavada, traço 1:3,Esp.mín.:2cm,cantos
e quinas arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer: tinta primária
de imprimação, c/ emulsão asfáltica diluida em água
à 1:0,5. Berço amortecedor: Emulsão asfáltica c/
cargas de borracha moída e água à 50x40x10%
4al.Membrana de polímeros acrílicos, armada com
uma tela de poliéster, Ref.: Denvertela poliester de
65g/m² - três demãos de 0,5 kg/m² (mínimo) de
emulsão acrílica. Ref.: Denvercril TOP (Denver) ou
equivalente, cnforme recomendações do fabrcante
4am.Manta de asfalto modificado com polímero
platômero (PL) e elastômero (EL), estruturada com
não tecido de filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de 4mm,
conforme NBR 9952:2007. Utilizar a manta do tipo A
IV ou B IV - Referência Torodin - Viapol ou
equivalente.
4an.Manta Impermeabilizante de EPDM, com esp.
mín. de 1,1mm, não reforçado, com retardante de
fogo, Ref.: Firestone RubberGard 45mil, ou
equivalente. Incluindo Kit composto de solução
limpadora, fita de caldeação, Monoadesivo e rola de
fixação, aplicado sobre berço amortecedor e
emulsão asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou
equivalente e borracha moida pura
5a.Placas de polistireno expandido, com densidade
aproximada de 30Kg/m³. Resistência mecânica em
torno de 200Kpa e coeficiente de condutibilidade
térmica a 23°C = 0,037W/(m.°K) - Ref.: Viafoam
(Viapol) ou equivalente, com espessura de 20mm,
lançadas sobre separador mecânico
6a.Separador mecânico de manta de espuma de
polietileno expandido, com 2mm de espessura,
lançado diretamente sobre a manta
impermeabilizante.Ref.: Viapol PP ou equivalente
6b.Proteção mecânica: Argamassa de cimento e
areia média lavada, c/ traço 1:3, armada c/ tela
metálica galvanizada na horizontal e na vertical, com
juntas anti-compressão e juntas de retração. Ver
caderno de encargos
7a.Mástique para juntas anti-compressão e juntas de
retração nas proteções mecânicas horizontais e
vertcais, com emulsão hidroasfáltica, Ref.: K100 -
Viapol ou equivalente e areia fina lavada, no traço
volumétrico 1:1, Ref.: Feito no canteiro.
11.Parafusos chumbados no concreto para fixação
do trilho suporte aplicar, no furo, selante para
vedação
12.Placa de neoprene
13.Projeção do trilho metálico para suporte do
equipamento
14a. Rufo de concreto moldado in loco, com
pingadeira feita na forma e tratado com membrana
de polímeros acrílicos
24j.Pingadeira feita na fôrma, tratada com emulsão
acrílica

OBS.: Demais informações necessárias consultar
caderno de Impermeabilizações Padronizadas,
UFMG, outubro de 2011. De José Soares e João
Dimas.
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Coberturas

DT_03.3.E
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo E

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Arremate impermeabilização junto à
abertura com tampa metálica

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto

4al.Membrana de polímeros acrílicos,
armada com uma tela de poliéster, Ref.:
Denvertela poliester de 65g/m² - três
demãos de 0,5 kg/m² (mínimo) de
emulsão acrílica. Ref.: Denvercril TOP
(Denver) ou equivalente, cnforme
recomendações do fabrcante

5.Tampa metálica estruturada c/ perfil L
de 1"x1/8", fechamento c/ chapa de aço
#14 com dobradiças mod. "Diamante"

6.Presilha da tampa: Parafuso Ø  5/16" c/
porca mod.:Borboleta, arruela metálica e
arruela de neoprene para vedação

7.Rebaixo p/a passagem das tubulações a
altura final (*), será definida conforme Ø
das tubulações (ver projetos de
instalações)

8.Tubulação

14a. Rufo de concreto moldado in loco,
com pingadeira feita na forma e tratado
com membrana de polímeros acrílicos

24j.Pingadeira feita na fôrma, tratada
com emulsão acrílica

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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Coberturas

DT_03.3.F
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo F

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Base/suporte para instalação de
equipamento sobre impermeabilização

ESPECIFICAÇÕES
1a.Laje de concreto

2a.Camada de regularização: Argamassa
de cimento e areia média lavada, traço
1:3,Esp.mín.:2cm,cantos e quinas
arredondados R.:8cm, inclinação mín.:1%
para saídas de águas, desempenada com
desempenadeira de madeira. Primer:
tinta primária de imprimação, c/ emulsão
asfáltica diluida em água à 1:0,5. Berço
amortecedor: Emulsão asfáltica c/ cargas
de borracha moída e água à 50x40x10%

4am.Manta de asfalto modificado com
polímero platômero (PL) e elastômero
(EL), estruturada com não tecido de
filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, espessura de
4mm, conforme NBR 9952:2007. Utilizar
a manta do tipo A IV ou B IV - Referência
Torodin - Viapol ou equivalente.

4an.Manta Impermeabilizante de EPDM,
com esp. mín. de 1,1mm, não reforçado,
com retardante de fogo, Ref.: Firestone
RubberGard 45mil, ou equivalente.
Incluindo Kit composto de solução
limpadora, fita de caldeação,
Monoadesivo e rola de fixação, aplicado
sobre berço amortecedor e emulsão
asfáltica, Ref.: K100 da Viapol ou
equivalente e borracha moida pura

5a.Placas de polistireno expandido, com
densidade aproximada de 30Kg/m³.
Resistência mecânica em torno de
200Kpa e coeficiente de condutibilidade
térmica a 23°C = 0,037W/(m.°K) - Ref.:
Viafoam (Viapol) ou equivalente, com
espessura de 20mm, lançadas sobre
separador mecânico

6a.Separador mecânico de manta de
espuma de polietileno expandido, com
2mm de espessura, lançado diretamente
sobre a manta impermeabilizante.Ref.:
Viapol PP ou equivalente

6b.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia média lavada, c/ traço
1:3, armada c/ tela metálica galvanizada
na horizontal e na vertical, com juntas
anti-compressão e juntas de retração.
Ver caderno de encargos

7.Parafuso ou chumbador

8.Manta de neoprene

9.Fundir base de concreto sobre a
camada de proteção mecânica
OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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OBS: Desnivelar fios elétricos e tubulações para evitar a
condução de água para o lado interno da edificação
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Coberturas

DT_03.3.G
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo G

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhes passagens tubulações e fiação
em superfícies verticais

ESPECIFICAÇÕES
1.CAP de PVC Ø 75mm, com o máximo de
furos, Ø 6mm=1/4"

2.Proteção com emulsão acrílica 2kg/m²
e tela de Poliester,65 g/m²

3.Duto de PVC

4.Tira de EPDM colada no entorno do
duto e no topo do rufo

5.Armadura e tela de poliéster GR-65

6.Mastique tipo selante
monocomponente, tixotrópico, à base de
poliuretano, Ref.: PU-30 (Fosroc) ou NP
(Master Build Tecnology)

7.Tubo passante dentro da luva metálica

8.Luva metálica chumbada na alvenaria
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Coberturas

DT_03.3.H
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo H

Revisão              02
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Detalhes passagens tubulações e fiação
em lajes impermeabilizadas

ESPECIFICAÇÕES
1.Laje de concreto

2.Proteção para rufo de concreto:
membrana impermeabilizante à base de
polímeros acrílicos, armada com uma tela
de poliéster de 65 gr/m2, e quatro
demãos de 0,5 kg/m2 (mínimo) de
emulsão acrílica, (indicado para áreas
inferiores a um metro de largura)

3.Pingadeira

4.Rufo de concreto

5.Proteção dos dutos do sistema de
exaustão

6.Aplicação de emulsão acrílica e tela de
poliéster GR-65

7.Tira de EPDM colada no entorno do
duto e no topo do rufo

8.Corpo de apoio, Ref.: Tarucel,
embuchamento junto ao duto

9.Proteção dos dutos do sistema de
exaustão

10.Instalar placa de Isopor P-III

11.Executar enchimento com alvenaria

12.Chapeu metálico fixado com
braçadeira sobre calço de borracha

13Luva metália chumbada no concreto

14.Tubo passante dentro da luva metálica

15.Tubo bengala para fiações e outros

OBS.: Demais informações necessárias
consultar caderno de Impermeabilizações
Padronizadas, UFMG, outubro de 2011.
De José Soares e João Dimas.
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Coberturas

DT_03.3.I
Detalhes gerais de
impermeabilização

Tipo I

Revisão               01
Data        20/12/15

Folha

 1/1

DESCRIÇÃO
Juntas de dilatação em coberturas
impermeabilizadas

ESPECIFICAÇÕES
1.Fita de caldeação

2.Fundo de junta em material flexivel,
Ref.: Tarucel

3.Suporte mecânico para junta em Isopor
P-III

4.Tira EPDM

5.Trecho a ser reforçado com argamassa
(traço de 1:4, no mínimo) para receber a
colagem da fita de caldeação

6.Proteção com emulsão acrílica e tela de
poliester 65gr/m²

7.Reboco convencional

8.Proteção mecânica: Argamassa de
cimento e areia lavada 1:3, armado com
tela de aço galvanizado #18.

9.Selante a base de poliuretano
"PU-50"ou equivalente

10.Camada de proteção térmica, placa de
poliestireno P-III

11.Separador mecânico, manta de
poliuretano expandido #2mm

12.Barra chata de aluminio 2.1/2"x1/8"
aparafusada apenas de um lado com
parafusos auto-atarraxante cabeça chata,
fenda e bucha plástica

13.Laje impermeabilizada manta de
EPDM


