
 

 

RELATORIO TECNICO  
TIPOS DE RESINAS E MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. 

São Bernardo do Campo 28 de Agosto de 2020. 

 

OBJETIVO  

 

Este trabalho tem a finalidade de pontuar as principais diferenças técnicas, físico 

químicas, de usos e aplicações das resinas POLIURETANO, ACRILICAS, 

ACRILICAS ESTIRENADAS, VINILICAS, PVA, SBR e epóxi na construção civil. 

Tendo o foco maior nas diferenças das membranas impermeabilizantes formadas 

por estes sistemas resinosos e poliméricos. 

 

MEMBRANAS LIQUIDAS: 

 

No cenário atual as Membranas liquidas, popularmente chamadas de “Manta 

liquida” veem ocupando cada vez mais seu espaço o mercado de 

impermeabilizantes na construção civil. Devido a sua praticidade na aplicação. 

Importante salientar que como esta sendo popularizado, este sistema passa por 

grande transformação no mercado, existindo diversas marcas e até mesmo 

industrias de tintas e pequenas fabricas sem conhecimento ou pouco 

conhecimento das normas e projetos da construção civil. Muitos produtos são 

fabricados são sem critério algum ou apenas com critério mínimo de 

desempenho. Faz se entender que a impermeabilização é algo muito importante 

em uma edificação, não apenas para manter o visual da obra mais também para 

assegurar a proteção das ferragens, reboco, laje, telhados, subsolos, caixas e 

reservatórios de água entre outros.  

Outra coisa importante é entender que existem produtos voltados para linha 

varejista, onde o profissional que aplica o produto normalmente não conhece de 

impermeabilização, apenas aplica o produto conforme indicação do vendedor ou 

do fabricante do produto. A Norma ABNT NBR 9575/10, que trata de 

impermeabilização, seleção e projeto, dia que a aplicação, preparação da 

superfície, projeto e produto são primordiais para um bom desempenho do 



 

sistema. Sendo assim não adianta ter um bom produto se não houver 

conhecimento das outras condições para uma boa impermeabilização.  

Existem empresas que prestam serviços técnicos de impermeabilização, estas 

empresas são treinadas quanto as possíveis patologias, técnicas de aplicação, 

normas de desempenho, testes feitos para assegurar toda a estanqueidade e 

impermeabilidade da área corrigida ou tratada. Estas empresas devem dar 

garantia mínima de 5 anos conforme condigo de defesa do consumidor; Por isso 

é de extrema importância utilizar produtos normatizados e de empresas que 

fornecem toda assessoria técnica para melhor indicação de produto, tratamento, 

preparação da superfície e por fim aplicação do produto ofertado. 

 A INLUB IND. COM. LTDA tem mais de 20 anos no mercado fornecendo 

produtos para impermeabilização técnica de alto desempenho, produtos 

utilizados em milhares de obras no BRASIL ao longo destes 20 anos. A INLUB 

possui em sua linha de produtos membranas ACRILICAS, POLIURETANO 

ALIFATICO, SBR E HIDRIDAS PU/ACRILICO. Todas elas com mais 75% de 

ativos e mínimo de 45% de resinas, afim de obter os melhores resultados por 

longos períodos. 

 

AS NORMAS ABNT NBR abaixo são algumas das principais normas até o 

presente momento que se referem aos sistemas de impermeabilização, 

métodos e produtos.  

ABNT NBR 9574, Execução de impermeabilização.  

ABNT NBR 9575, Impermeabilização – Seleção e projeto. 

ABNT NBR 9574, Execução de impermeabilização.  

ABNT NBR 9575, Impermeabilização – Seleção e projeto. 

ABNT NBR 13321, Membrana acrílica para impermeabilização. 

ABNT NBR 15487, Membrana de poliuretano para impermeabilização.  

ABNT NBR 15885, Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para 

impermeabilização.  

ABNT NBR 16072, Argamassa impermeável. 

 

Tendo o objetivo principal tratarmos as diferenças das resinas utilizadas na 

fabricação das membranas prontas aplicação, bi componentes polimérico 

cimentício, bi componente catalisado. 



 

 

As resinas como são comumente chamadas no mercado, são empregadas em 

diversos produtos no mercado como: tintas, plásticos, têxtil, agro, lubrificantes, 

construção civil, adesivos, gráfico entre outros. 

Nos sistemas impermeabilizantes as resinas são responsáveis em promover as 

características principais da membrana, sendo que o tipo e a quantidade de 

resinas no sistema são responsáveis direto no desempenho e durabilidade das 

Membranas. Quanto maior a quantidade de resinas e aditivos especiais, 

melhores serão os resultados obtidos. Estas são as características abaixo as 

principais requeridas referentes as membranas. 

 

ABSORÇÃO MINIMA DE AGUA (inferior a 15% conforme ASTM D570) 

RESISTENCIA POTENCIAL DE ADERENCIA A TRAÇÃO (NBR 11.905/15) 

PRESSÃO NEGATIVA (NBR 11.905/15) 

PRESSÃO POSITIVA (NBR 15.885/10) 

POTABILIDADE DE AGUA (NBR 12170) 

QUANTIDADE DE CLORETOS LIVRES: (NBR 11.905/15) 

 

RESINAS ACRILICAS: 

São as mais utilizadas para fabricação de membras atualmente, se dividem em 

02 tipos quimicamente, RESINA ACRILICA PURA E RESINA ACRILICA 

ESTIRENADA. 

Resinas acrílicas puras, são resinas e emulsões de alta resistência aos raios UVA 

E UVB, além de maior resistência química. Não tem alta resistência a absorção 

de água. 

 

RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS: 

As resinas acrílicas estirenadas ou ESTIRENO ACRILICAS são resinas acrílicas 

incorporadas com quantidade de estireno. O estireno tem como função principal 

diminuir o custo da resina acrílica PURA, além de promover maior resistência a 

água, porem quando deixada exposta a membrana feita com a RESINA 

ACRILICA ESTIRENADA, o estireno tende a se degradar diminuir a elasticidade, 

aderência e resistência UV da membrana.   

 



 

RESINAS POLIURETANICAS: 

 

As resinas e emulsões de poliuretano, estão sendo bem empregadas nas 

formulações de membranas impermeabilizantes atualmente, na EUROPA , EUA e 

ASIA, são as bases mais utilizadas para sistemas impermeabilizantes de alto 

desempenho. Estas resinas promovem maior resistência físico químicas, 

resistências a tração, resistência ao acumulo de água, maior durabilidade do 

sistema em geral.  Como ponto negativo o custo desta resina que é bem mais 

elevado em comparação aos acrílicos. Com a maior utilização e fabricação local 

destas resinas os preços devem diminuir e tendem a ser mais utilizados no 

mercado nacional. 

 

RESINAS EPOXI: 

 

As resinas epóxi são pouco utilizadas para formação de membranas 

impermeabilizantes, sendo sua utilização maior em revestimentos de pisos, 

selantes e mastiques. Devido sua baixa flexibilidade e baixa resistência UV não 

se enquadram na maioria das exigências das membranas. Como ponto positivo 

tem a maior resistência química entre as resinas atuais. Sendo empregadas 

como proteção química em reservatórios de contenção impermeabilizados além 

de outras utilizações na construção civil. 

 

EMULSÃO SBR: 

 

As emulsão SBR são compostos da borracha sintética, promovem altíssima 

aderência e flexibilidade. São pouco utilizadas atualmente e são chamadas 

normalmente de borracha liquida. Possuem média resistência UV e maior 

absorção de água das resinas acima citadas ficando dentro das normas 

estabelecidas. São ótimas opções para sistemas que não ira ficar exposto. 

 

RESINAS PVA: 

 

As emulsões de Poli Acetato de Vinila são utilizadas normalmente como aditivos 

para argamassas, chapiscos e impermeabilizantes bi componentes com cimento.  



 

 

Existem ainda as membranas: 

 

Membrana elastomérica de poliisobutileno isopreno (IIR), em solução;  

Membrana elastomérica de estilenobutadieno-estireno (SBS);  

Membrana elastomérica de estilenobutadieno-estileno-ruber (SBR);  

Membrana de poliuretano; Membrana de poliuréia;  

Membrana de poliuretano modificado com asfalto;  

Manta de acetato de etilvinila (EVA); Manta de policloreto de vinila (PVC);  

Manta de polietileno de alta densidade (PEAD);  

Manta elastomérica de Etilenopropileno. 

Neste artigo iremos retratar somente as mais comuns comercialmente e 

atualmente utilizadas. 

 

Abaixo tabela de características das principais Membranas atuais: 

 ACRILICA ESTIRENO 

ACRILICO 

PULIURETAN

O 

PU/ACRILICO RESINA 

SBR 

? IMPERFLEX 

FIBER 

IMPERFLEX 

IL 

IMPERFLEX 

SPEED 

IMPERFLEX 

PU 100 

IMPERFLEX 

BOX 

Resistencia 

Química 

MEDIA MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

Resistencia a 

tração 

MEDIA MEDIA ALTA  ALTA MEDIA 

Absorção de 

água em %. 

MAXIMO 8 MAXIMO 9 MAXIMO 5 MAXIMO 5 MAXIMO 

12 

Resistencia 

UVA/UVB 

MEDIA MEDIA ALTA ALTA BAIXA 

Resistencia ao 

acumulo da água 

MEDIA MEDIA ALTA  ALTA BAIXA 

Requer proteção 

mecânica  

NÃO  NÃO  NÃO NÃO SIM 

Pode ficar 

exposto 

SIM  NÃO SIM SIM NÃO 

Suporta Trafego SIM NÃO  SIM SIM NÃO 



 

de pessoas 

Suporta Trafego 

de veículos leves 

NÃO NÃO  SIM SIM NÃO 

Suporta Trafego 

de veículos 

pesados 

NÃO  NÃO  NÃO NÃO NÃO 

Altera a 

potabilidade da 

água 

Não altera Não altera Não altera Não altera Não altera 

Pressão positiva  Atende Atende Atende Atende Atende 

Pressão 

Negativa 

Baixa Baixa Media Media Baixa 

Consumo 

mínimo indicado 

1,5 kg/m2 1,7 kg/m2 1,2 kg/m2 1,2 kg/m2 1,5 kg/m2 

Tempo de 

secagem entre 

as demãos 

3 horas 3 horas 1 hora 2 horas 2 horas 

Caimento 

mínimo  

2% 2% Não requer 1% 2% 

Aceita aplicação 

direta de 

revestimento 

cerâmico. Com 

argamassa ACIII  

Sim Sim  Sim  Sim Sim 

Contem fibras de 

polipropileno 

para 

estruturação 

Contem Não  Sim Não  Sim 

 

Requer tela de 

Poliéster de 2x2 

Não Sim  Não Sim Não  

Pintura e 

impermeabilizaçã

Somente 

impermeab

Somente  
 

impermeabil
ização 

Impermeabil

ização e 

Somente 

Impermeabil

Somente 

Impermea



 

o de piscinas ilização Pintura ização bilização 

Pintura e 

impermeabilizaçã

o de garagens 

Somente 

impermeab

ilização 

Somente 

impermeabil

ização 

Somente 

impermeabil

ização 

Somente 

impermeabil

ização 

Somente 

impermeab

ilização 

Lajes expostas Sim Sim  Sim  Sim Sim 

Impermeabilizaç

ão de telhados 

Não Não Sim Sim  Não 

Impermeabilizaç

ão de caixas 

d’água  

Sim Não Sim Sim Sim 

Impermeabilizaç

ão de jardineiras. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Impermeabilizaç

ão de Sacadas 

Sim  Sim Sim Sim Sim 

Impermeabilizaç

ão de Calhas 

metálicas  

Não Sim na cor 

branca 

Sim Sim Não 

Impermeabilizaç

ão de Calhas de 

alvenaria. 

Sim Sim Sim Sim Sim com 

proteção 

mecânica. 

 

 

IMPORTANTE: Informamos ainda que todas estas informações são de caráter  

orientativo e de opinião devido ao nosso trabalho de mais de 20 anos no 

seguimento da impermeabilização e performance de impermeabilizantes. 

  

 
 

INLUB IND. COM. LTDA 
RAFAEL GOMES 

Químico Responsável 
Tec. Edificações. 


