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PINTURA ASFALTICA ALUMINIZADA
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA 
MEMBRANAS ASFALTICAS ALUMINIZADAS.

A  B A R R E I R A  I M P E R M E Á V E L

Características
Revestimento impermeabilizante para uso em telhados e 
impermeabilizações asfálticas. A Pintura Asfáltica Aluminizada 
Mefaglex é uma pintura bituminosa composta por asfalto especial, 
solvente e pigmento de alumínio de alta qualidade.
Utiliza-se para a pintura de tetos asfálticos e como proteção 
anticorrosiva de mentais. Por ser de secagem ultra rápida, é 
ideal para obras onde o tempo de secagem seja determinante. 
O tempo de secagem ao tato é de 30 minutos. A secagem 
completa será de 1 a 2 horas, dependendo das condições locais 
do clima no momento da aplicação.

Aplicação
A superfície a ser pintada deverá estar seca e limpa, sem a 
presença de óxidos ou outros desmoldandes.
Antes da aplicação virar o conteúdo da embalagem de baixo para 
cima até que �que homogêneo e não haja grânulos.
Agitar regularmente para evitar a sedimentação do pigmento de 
alumínio no fundo da embalagem. Se for necessário, diluir com 
aguarrás mineral.
Para aplicá-la deve-se usar: pincel, rodinho ou soplete em mãos 
cruzadas, deixando secar bem entre elas. A operação será 
executada a frio, já que a pintura é in�amável.
Os materiais deverão ser limpados com aguarrás mineral
O produto não deve ser misturado com água sob nenhum ponto 
de vista.

Precauções
Por ser um produto de secagem ultra rápida contém solventes 
muito voláteis, é in�amável e deve estar distante de fontes de 
calor ou de chamas. Não deve ser aplicado em lugares fechados. 
Em todos os casos deve existir uma ventilação adequada.

Rendimento
Varia entre 8 e 10 m2 /litro, dependendo da porosidade da 
superfície.

Onde
Para impermeabilização e proteção de tetos asfálticos.
Em sobreposições de membranas asfálticas com alumínio NO 
CRACK. Como anticorrosivo em superfícies metálicas como tetos 
de chapa, condutos, encanamentos, etc.

Protege os tetos 
asfálticos 
prolongando sua vida 
útil.

Impermeabilizante ao 
solvente de secagem 
ultrarrápida.

Ideal para uso em 
membranas com 
alumínio No Crack.

Anticorrosivo

De fácil aplicação a 
frio.

Devido a sua 
capacidade re�exiva 
reduz a temperatura 
de ambientes 
interiores.

Apresentação
-Embalagem de lata 
de 1 litro (PAL1)

-Embalagem de lata 
de 4 litros (PAL4)

-Embalagem de lata 
de 18 litros (PAL18)
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