
Quando da utilização da tela de poliéster de reforço, proceder da seguinte 
forma:

Aplicar a primeira demão do produto diluído Big Plus - Manta Líquida que terá a 
função de imprimação;

Aplicar a segunda demão sem diluição, e com o Big Plus - Manta Líquida ainda 
úmido estender a tela de reforço para que ela fique impregnada no material;

Aplicar a terceira demãos de modo a cobrir completamente a tela com o 
produto.

Se necessário pode ser aplicado a quarta demão, lembrando sempre de 
respeitar o intervalo de 3 horas entre as aplicações

Os locais impermeabilizados com o Big Plus - Manta Líquida podem ser 
revitalizados com a aplicação de novas demãos de reforço após algum tempo 
de uso, aumentando a durabilidade do sistema impermeabilizante.

Bege, Branco, Telha e Concreto.

Balde com 4 kg;

Balde com 18 kg;

24 meses, a partir da data de fabricação, em local seco e ventilado, nas 
embalagens originais e intactas.

CONSUMO
Rendimento
Aproximadamente 0,5 a 0,6 kg/m² por demão.

Galão 4kg com 3 demãos: a 2,5m2

Balde 18 kg – com 3 demãos: a 14m².

Obs: O número de demãos necessárias depende do tamanho e do tipo de 
estrutura que está sendo impermeabilizada.

Telhados (sem tela) – 2,0kg/m² com 3 demãos.

Lajes (com tela) – 2,5kg/m² a 3,5kg/m² com 3 demãos.

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 obter mais informações, consulte nosso Departamento Técnico.

A BIG MASSA reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações 
contidas neste folheto sem prévio aviso.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VANTAGENS

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Impermeabilizante à base de resina acrílica, cargas e pigmentos inorgânicos, 
agentes estabilizantes, espessantes, protetores e agua. Que forma sobre as 
superfícies uma membrana impermeável, elástica e flexível, resistente a 
intempéries. Disponível em 4 cores: Bege, Branco, Telha e Concreto.

Big Plus - Manta Líquida possui as seguintes vantagens:
• Pronto para uso;
• Aplicável a frio;
• Excelente aderência a diferentes substratos; tais como concreto e 
argamassas;
• Alta resistência a intempéries,
• Alta elasticidade;
• Isento de solventes inflamáveis;
• Permite vedar fissuras ativas de até 0,2 mm e passivas de até 0,5 mm;
• Acabamento colorido;
• Resistência a raios UV;
• Redução de calor.

Por suas propriedades especiais, Big Plus - Manta Líquida é indicado para 
impermeabilização de lajes de cobertura ou de trafego leve, marquises, 
abóbadas, sheeds, telhas de fibro cimento entre outros.

Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico (11) 4735-3829

O Big Plus - Manta Líquida já vem pronto para uso. Mexer bem o produto antes e 
durante a aplicação para que fique bem homogêneo.

Lajes: A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com 
argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico de 1:3 (1 parte de 
cimento para 3 partes de areia). Essa argamassa deve ter acabamento 
desempenado, arredondamento nas meia canas (encontro do piso com a 
parede), ter caimento mínimo de 2%. Deve-se apresentar bem limpa e seca. 
Fissuras existentes na laje devem ser tratadas com tela anti-trinca, antes da 
aplicação do Big Plus - Manta Líquida.

Telhados: Deixar a superfície limpa e isenta de gorduras

Na primeira demão de aplicação fazer uma diluição do Big Plus - Manta Líquida 
com água para proporcionar maior penetração ao concreto ou argamassa.

Misturar 2 volume do produto Big Plus - Manta Líquida com 1volume de água 
(diluição de 2:1).

Aplicar a primeira demão do material diluído conforme consta no item 
anterior.

Aplicar o Big Plus - Manta Líquida com trincha, rolo de pintura, rolo de lã de pêlo 
curto ou vassoura de pêlo, aguardar a secagem. O tempo de secagem entre 
demãos esta compreendido entre 2 a 3 horas, dependendo das condições 
climáticas e da ventilação do local.

Aplicar a segunda e demais demãos do Big Plus - Manta Líquida sem diluição até 
atingir o consumo previsto para o local a ser impermeabilizado. A aplicação 
deverá ser em sentido cruzado e assim sucessivamente.

Aguardar a cura do produto por no mínimo 3 dias antes do teste de 
estanqueidade de 72hs. (Para lajes).

Em bocas de ralo, meia canas e locais fissurados recomenda-se reforçar a 
impermeabilização com tela de poliéster malha 2mm x 2mm tipo tela Mantex.


