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Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a documentação 
técnica, divida por linhas de produtos e tipologias de 
documentação.
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Problemas na cobertura...

ARGAMASSA PARA A REPARAÇÃO DE PENDENTES
E DE CAVIDADES EM COBERTURAS

MapeSlope

Desde sempre, as coberturas são expostas a 

numerosas solicitações: 

• intempéries;

• raios UV;

• variações térmicas sazonais; 

• estagnação de água;

que provocam, consequentemente, um envelhecimento 

acelerado da impermeabilização.

Entre os materiais utilizados para impermeabilizar 

as coberturas, as membranas betuminosas são 

definitivamente uma das tecnologias de aplicação 

mais usadas.

Todavia as membranas betuminosas, mesmo 

revestidas com agregados minerais, em presença 

de água estagnada são sujeitas a uma deterioração 

precoce causada pelo “efeito de lente” que a 

estagnação gera.

Numa cobertura os pontos críticos onde ocorrem 

maiormente a estagnação de água são:

• descargas;

• cavidades;

• mudanças de pendentes.

Reparar a impermeabilização da cobertura  

sem remover a membrana impermeável velha e 

corrigindo os “defeitos” existentes, foi um desafio para 

a Mapei!

...exemplos frequentes

   Repara a sua
cobertura em
             movimentos33
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MapeSlope

PREPARA

Argamassa cimentícia niveladora monocomponente, 

para a regularização e reparação de pendentes e 

cavidades em coberturas, com espessuras até 5 cm.

CONSUMO:

Cerca de 1,6 kg/m2 por mm de espessura 

(16 kg/m2 por cm).

EMBALAGENS:

Saco em polietileno de 25 kg que pode ser deixado 

exposto em obra.

Remover estagnações de água,
limpar a cobertura e aplicar o primário.

As fases aplicativas

1 2 33APLICA IMPERMEABILIZA
Preenche as cavidades e restabelece a 
pendente correta.

Deixe secar e complete o trabalho 
aplicando a impermeabilização.

VANTAGENS
de MapeSlope

RáPIDO
 fácil de preparar e aplicar

 secagem rápida

versátil
 permite reparar e regularizar suportes diferentes (*)

 possui ótimas propriedades de aderência

fácil
 mistura-se simplesmente com água

 permite NÃO demolir e remover

 a impermeabilização ou o suporte existente

(*) não apenas membranas betuminosas mas também suportes   

 cimentícios e revestimentos para exteriores com prévia aplicação de  

 adequado primário


