LINHA
PURTOP EASY
IMPERMEABILIZAÇÃO
MEMBRANAS DE POLIURETANO PRONTAS
PARA USO

LINHA PURTOP EASY.
MEMBRANAS IMPERMEÁVEIS DE POLIURETANO
PRONTAS PARA O USO. PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
FÁCIL E RÁPIDA DE VARANDAS E TERRAÇOS,
COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

II

LINHA
PURTOP EASY
Proteção
e impermeabilização
O Grupo Mapei, sempre esteve atento às últimas
tendências do mercado e às novas necessidades dos seus
clientes e todos os dias dedica amplos recursos para o
desenvolvimento de novas tecnologias para proteção e
impermeabilização de estruturas.
Em cada formulação de produtos, a Mapei combina a
qualidade, tecnologia, segurança e durabilidade com
simplicidade, versatilidade e rapidez na aplicação. Tudo
isso para garantir a satisfação dos clientes, aplicadores e
usuários finais dos produtos.
A Mapei acrescentou a sua gama de produtos a Linha
Purtop Easy, membranas de poliuretano prontas para uso,
com possibilidade de impermeabilização em uma única
demão - para impermeabilização de varandas e terraços,
coberturas e reservatórios.
A alta elasticidade e a excelente adesão dessa linha em
particular aos diferentes substratos comuns encontrados
na construção civil a torna ideal para construções novas
e existentes, garantindo rapidamente uma solução de
impermeabilização perfeita e durável.
Além disso, a sua versatilidade permite também que cada
instalador escolha o seu método de aplicação preferido:
com espátula ou por projeção.
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Reservatórios de água potável

Terraços deteriorados

Varandas com revestimentos antigos
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Coberturas antigas

Impermeabilização
Fácil

Os produtos da Linha Purtop Easy são versáteis e fáceis de aplicar. A
linha consiste em três diferentes membranas de poliuretano.
• Purtop Easy
• Purtop Easy T
• Purtop Easy DW
Essas membranas são usadas para impermeabilizar varandas,
terraços, coberturas e superfícies abertas ao tráfego pedonal
em geral. Também apresentam excelentes resultados para
impermeabilização de reservatórios para armazenamento de água,
incluindo água potável.
Ideal para estruturas novas e existentes, a linha de membranas
Purtop Easy pode ser usada para uma ampla gama de aplicações.
Perfeito para os diversos substratos comuns encontrados na
construção civil - como contrapisos cimentícios e concretos,
revestimentos cerâmicos antigos, membranas betuminosas e
substratos metálicos -, são adequados para os vários métodos de
aplicação empregados: com uma espátula ou por projeção.
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Purtop Easy
A Linha

Consiste em três tipos diferentes de membranas.

PURTOP EASY
EN 14891
EN 1504-2
Membrana elástica
monocomponente de poliuretano
que pode receber acabamento colorido ou
revestimento, para impermeabilização de
varandas, terraços, coberturas e superfícies
abertas ao tráfego pedonal, novas ou
existentes.

PURTOP EASY T
Monocomponente e elástica,
membrana de poliuretano transparente
para impermeabilizar revestimentos
existentes em varandas, terraços,
coberturas e superfícies existentes
aberas ao tráfego pedonal

PURTOP EASY DW
Membrana elástica de
EN 1504-2
poliuretano bicomponente
para impermeabilizar reservatórios de
água, incluindo de água potável, novos
ou existentes.
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Vantagens
da Linha Purtop Easy
Altamente elásticas e duráveis, as membranas da linha Purtop Easy
são extremamente fáceis de aplicar com pincel ou brocha, espátula
ou spray, em superfícies horizontais e verticais. Especificamente, o
produto Purtop Easy também pode ser aplicado em apenas uma
única demão, adicionando o aditivo Purtop ADY, que também o
ajuda a secar mais rapidamente.
Todas as membranas são caracterizadas por suas excelentes
propriedades mecânicas, que permanecem inalteradas mesmo a
baixíssimas temperaturas (abaixo de -40 °C). Uma vez aplicadas,
garantem total impermeabilidade às estruturas, mesmo na
presença de água estagnada.
Estas membranas são certificadas contra a penetração de raízes,
como sendo adequadas para o contato com água potável e para
utilização em ambientes com tráfego de pessoas.
Elas também permanecem estáveis quando expostas aos raios UV,
particularmente Purtop Easy T, graças à sua natureza alifática.

RESISTENTE A BAIXAS E
ALTAS TEMPERATURAS
(DE -40° C A +80° C)

RESISTENTE AOS
RAIOS UV

TOTALMENTE
IMPERMEÁVEL

RESISTENTE
À PENETRAÇÃO DE
RAÍZES

MEMBRANAS COM
CERTIFICAÇÃO CE

SISTEMA
CERTIFICADO ETA

EXCELENTE ADESÃO
E ANCORAGEM
EM DIFERENTES
SUBSTRATOS

RESISTENTE À ÁGUA
EMPOÇADA

RESISTENTE AO
TRÁFEGO DE
PESSOAS
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Sistemas e Aplicação
Purtop Easy
Purtop Easy pode ser usado para impermeabilização de novas
estruturas e para a reforma de estruturas antigas, mesmo sobre
revestimentos existentes. Purtop Easy pode receber um acabamento
alifático aberto ao tráfego pedonal ou um novo revestimento.

Obras novas – Substrato cimentício
Mapecoat PU 20 N

Purtop Easy
Primer PU Fast,
Primer SN ou
Primer EP4 Fast
Substrato cimentício

Reformas – Revestimento existente
Mapecoat PU 20 N
Purtop Easy
Primer SN +
Quarzo 0,5
Revestimento
cerâmico antigo

6

Obras novas – Substrato cimentício
Revestimento
cerâmico
Adesivo Keralastic/
Kerapoxy/ Kerabond
+ Isolastic
Purtop Easy
Primer PU Fast
Primer SN
ou Primer EP4 Fast
Substrato cimentício

Reformas – Revestimento existente
Revestimento
cerâmico
Adesivo Keralastic/
Kerapoxy/ Kerabond
+ Isolastic
Purtop Easy
Primer SN +
Quarzo 0,5
Revestimento
cerâmico antigo
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Sistemas e Aplicação
Purtop Easy

1. Preparação do substrato
Depois de verificar os requisitos mínimos do substrato de acordo
com a membrana a ser aplicada, e limpá-lo adequadamente, a
superfície precisa ser tratada com um primer adequado. O primer
que será utilizado dependerá do tipo do substrato.
Substratos
cimentícios

Membranas
betuminosas
antigas

Substratos
metálicos

Revestimentos
cerâmicos
existentes

Primer SN
Primer PU Fast
Primer EP4 Fast

Mapecoat
I 600 W
diluído 1: 1 com água

Primer EP 100W
Mapedeck
Primer 200

Primer SN

2. Aplicação da membrana Purtop Easy
Uma vez que o primer tenha curado, aplique duas demãos de Purtop
Easy com uma espátula ou “airless”. Durante a primeira demão ainda
fresca, aplique a malha de fibra de vidro Mapetex FG, para que ela se
incorpore na membrana.
Como alternativa, Purtop ADY pode ser adicionado à Purtop Easy
que, nesse caso, pode ser aplicado em uma única demão. A espessura
final nunca deve ser inferior a 1,2 mm.
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3. Acabamento
Quando um acabamento colorido alifático durável ou um
acabamento resistente ao escorregamento é necessário, revestir
a membrana Purtop Easy com o Mapecoat PU 20 N, acabamento
alifático de poliuretano bicomponente, a ser aplicado em pelo
menos duas demãos, dentro de 24-48 horas da aplicação da última
demão de Purtop Easy. Para obter um acabamento resistente ao
escorregamento, adicione quartzo 125µm na mistura de Mapecoat
PU 20 N durante a fase de mistura.
Se um revestimento cerâmico for instalado na membrana Purtop
Easy, é possível usar o adesivo de epóxi-poliuretano Keralastic ou o
adesivo epóxi Kerapoxy Adhesive.
De forma alternativa, o adesivo cimentício Kerabond misturado
com Isolastic pode ser utilizado. Ao usar o adesivos cimentícios, é
necessário aspergir quartzo 0,5 na última demão de Purtop Easy,
enquanto estiver fresca.
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Sistemas e Aplicação
para Purtop Easy T
Purtop Easy T é transparente, o que o torna a membrana perfeita
para impermeabilizar revestimentos existentes em varandas e
terraços, sem alterar sua beleza original.

Reformas – Revestimento existente

Purtop Easy T
Purtop Easy T Primer
Revestimento
cerâmico antigo

1. Preparação do substrato
Certifique-se de que o revestimento esteja totalmente limpo e bem
ancorado ao substrato, sem fissuras, sons de oco, desplacamentos
ou quaisquer manifestações patológicas. Em seguida, aplique uma
camada de Purtop Easy T Primer com um pano limpo.

2. Aplicação da membrana
Aplique duas camadas de Purtop Easy T com uma espátula, rolo ou
pincel/brocha sobre toda a superfície para formar uma película com
uma espessura final de 1 mm.
Para criar um acabamento resistente ao escorregamento, aspergir
quartzo seco e fino durante a última demão ainda fresca de Purtop
Easy T, e aplique uma nova camada fina do produto com a ajuda de
um rolo.
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Sistemas e Aplicação
Purtop Easy DW
Purtop Easy DW foi desenvolvido especificamente para
impermeabilizar reservatórios de armazenamento de água, de
concreto e metal. É adequado para contato com água potável.

Reservatórios novos ou existentes

Purtop Easy DW
Primer SN + Quarzo 0,5
Nervura
Substrato de concreto

1. Preparação do substrato
Prepare o substrato da mesma maneira que para o Purtop Easy,
utilizando o primer adequado para o tipo de substrato.

2. Aplicação da membrana
Misture os dois componentes do Purtop Easy DW juntos, sem
fracionar, e aplique em duas demãos com uma espátula ou rolo: a
espessura final deve ser de 2 mm.
Aguarde pelo menos 10 dias após a aplicação da segunda demão de
Purtop Easy DW antes de encher o reservatório e colocar para uso.
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Linha Purtop Easy
Qualidade certificada
As membranas da Linha Purtop Easy cumprem os requisitos das
atuais normas europeias. Elas também passaram por testes severos
para se qualificarem para certificações específicas, como o ETAG
005, a adequação para contato com água potável e resistência à
penetração de raiz, bem como para certificação CE.

12

Cases - Projetos
com a Linha Purtop Easy
PURTOP EASY - Impermeabilização de varanda e terraço
existentes - Magenta (Milão)

13

Cases - Projetos
com a Linha Purtop Easy
PURTOP EASY - Restauração de uma membrana
impermeabilizante existente com posterior instalação de
revestimento cerâmico - Milão
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PURTOP EASY - Impermeabilização de um terraço - Milão
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Cases - Projetos
com a Linha Purtop Easy
PURTOP EASY - Impermeabilização de uma cobertura plana
- Catania
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PURTOP EASY - Impermeabilização de um terraço privado
- Messina
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Cases - Projetos
com a Linha Purtop Easy
PURTOP EASY - Restauração de uma membrana
impermeabilizante - Novi Ligure (Alessandria)
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PURTOP EASY - Restauração da impermeabilização da
varanda - Milan
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Cases - Projetos
com a Linha Purtop Easy
PURTOP EASY T - Restauração da impermeabilização de varanda
-TColômbia
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PURTOP EASY DW - Restauração do reservatório de água
potável - Ali di Dolo (Veneza)
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