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Ficha Técnica de Produto 

Versão 07-2012 
Véu de Poliéster 
 

VEU DE POLIÉSTER 

Reforço estrutural 

 

1. Descrição 

Estruturante, véu de poliéster ou não tecido de poliéster, com desempenho 

otimizado e flexível. Sua aplicação evita trincas, pois o não tecido suporta  o 

trabalho mecânico e não danifica a camada de asfalto. 

 

 

2. Características  

•Adequada estabilidade térmica; 

•Resistente aos raios UV; 

•Isolante termo acústico; 

•Alto poder de impregnação; 

•Alta durabilidade; 

•Alta relação tensão/deformação. 

 

 

3. Especificação 

Especificação conforme fabricante Betumat. 

 

 

4. Uso 

O não tecido Véu de Poliéster é usado como estruturante no processo de 

impermeabilização moldado “in loco”. 

 

 

5. Consumo 

1,10 m²/m² 

 

 

6. Sistema de aplicação 

 

•Coloque o Véu de Poliéster entre a 1ª e a 2ª camada da impermeabilização, 

recobrindo-o com o sistema impermeabilizante de maneira que a mesma não 

fique aparente (até a sua saturação). 

•Para aplicação em trincas, fissuras ou lajes, recomenda-se o transpasse mínimo 

de 10 cm de cada lado. 
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7.  Cuidados 

 

•Não aplicar na chuva. 

 

 

8. Embalagem 

 

•Bobina de 1,00 x 50,0 metros de comprimento. 

 

 

9. Armazenagem 

 

 

Deve ser estocado em local limpo, seco, ventilado e coberto; manter longe de 

fonte de calor, fogo, ignição e locais que possuam acúmulo de gases, provenientes 

de combustível e seus derivados. 

 

 

 

 

10. Validade de estocagem 

 

       Indeterminado 
 
 

 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. 

Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação 

e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das 

condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade 

relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para 

mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  

  


