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O sistema de topo de membrana
de impermeabilização líquida

O MARISEAL SYSTEM® é um sistema de impermeabilização de aplicação
líquida, com base em resinas de poliuretano puro de alta qualidade.
Quando o MARISEAL SYSTEM® é aplicado, é criada uma membrana
contínua e uniforme no telhado, varanda, terraço, área húmida ou deck,
que protege de forma fiável e duradoura a estrutura do edifício, mesmo
nas condições mais difíceis.

países

vantagens
@c~|ÖÑ
@m|ÖÑ~|||||~| 
@g||}|| |
possibilidade de fugas
@²|Ó|
@²|||
@s||Ù~|
@q|ÖÑ
@sÔ||ÖÑ||
@d|ÖÑ|||~Ò~|
intervalo de temperaturas entre -30 ºC e +90 ºC
@p~|}|||Ó|
@d||~|||Ø~|Ô ~
@c ~|}||||
áreas transitáveis de tráfego médio a intenso, consoante o sistema escolhido
@s|Ý}Ò~| ~|~
@s||ÖÑ~|Ó~Ó|~|||}||
@e~|
@t~|~|||||~|ÖÑ
@f~Ý~

aplicações
ARGAMASSA

BETÃO

.9@<58CGJ5F5B85G9H9FF5æCG
£F95G<ÌA=85GhGC65@5>9i
,9G9FJ5HÇF=CG89·;I575B5=G89·;I5
.9FF5æCGl>5F8=A75BH9=FCG89:@CF9G

BETUME DE FELTRO

MEMBRANA DE PVC EPDM

97?GHF5BG=H·J9=GhHF·:9;CD989GHF9i
97?GHF5BG=H·J9=GhJ9Â7I@CGi
 IB85æÉ9GD5F989G89F9H9Bæ¹C

METAL

50
Aplicadores profissionais em mais de

MADEIRA

utilizam o

para aplicações exigentes de impermeabilização

#AD9FA956=@=N5æ¹C89H9@<58CG

O sistema
é um revestimento
de poliuretano monocomponente, elástico,
||~|ÖÑ | cÝ|~|
produz uma membrana de impermeabilização
uniforme de alta elasticidade. É utilizado para a
impermeabilização de longa duração.

O sistema
é uma membrana
impermeabilizante elástica monocomponente de
poliuretano, resistente a álcalis, de aplicação líquida,
utilizada para a impermeabilização prolongada e
duradoura de áreas húmidas.

eÔ||||~|
este produto resolve os problemas de
impermeabilização nos casos em que outros
métodos falharam, tais como água estagnada,
geada, humidade, exposição prolongada ao sol, etc.

vantagens
@c~|ÖÑ
@r||~|||}||
 |}||
@d~|||||ã||
fpucejb
@²|Ó|
@q||Ù|Md
@d|ÖÑ|||~Ò~|
|||MdMd
@p~|}|||Ó|
@d||~|||Ø~|Ô ~
@s||~}|||Ù~
@q|||
@c ~|}||||
para áreas transitáveis de tráfego pedestre médio
a intenso, consoante o revestimento final
MARISEAL SYSTEM
@s|Ý}Ò~|
químicas comuns
@gÓ~||ÖÑ|~||
~Ò~|}||
@f~Ý~
CATEGORIAS DE NÍVEL DE UTILIZAÇÃO
EM CONFORMIDADE COM ETAG 005
Vida útil:
Zona climática:
Cargas impostas:
e|~!

W3
MeS
P1 a P4



Temperatura de superfície
mais baixa:
Temperatura de superfície
mais alta:
s|~ÖÑ|! 
sÔ

cargas de vento:

25 anos
Norte e Sul da Europa
Intenso tráfego
pedestre e de veículos
t}t j~|ÖÑ|
entre <50 e >300
TL4

-30 ºC

TH4
+90 ºC
d|f foejo
$q| s|||
cargas de vento

#AD9FA956=@=N5æ¹C89·F95G<ÌA=85G
hGC65@5>9i

Quando curado, o
cria uma
membrana de alta elasticidade e 100% impermeabilizante,
~~ÖÑ||Ô|
} |~|~Öß| ~

aplicações
.9@<58CGJ5F5B85G9H9FF5æCG
97?GHF5BG=H·J9=GhHF·:9;CD989GHF9i:ÇFIBG99GD5æCGDÌ6@=7CG
97?GHF5BG=H·J9=GhJ9Â7I@CGiD5FEI9G899GH57=CB5A9BHC
em terraços
£F95G<ÌA=85Gh75G5G8965B<C7CN=B<5GJ5F5B85Gi
5=LCH9GD5F5D@5BH5GH9@<58CGJ9F89G
Protecção superior à da espuma de poliuretano
Protecção de betão, tabuleiros de pontes, etc.

certificações
O
foi testado pelo instituto
alemão de inspecção de materiais de construção
nqcb|~~|~|e~||vÑf||||~ 
de impermeabilização para telhados ETAG 005,
aplicados na forma líquida, tendo sido confirmada
a sua conformidade.
O
foi certificado pelo instituto
|ÑÙ~~|~ÖÑejbBb
com a Aprovação Técnica Europeia (ETA) e a
marca e certificação CE.
O
foi ainda testado e aprovado
em conformidade com as normas seguintes:
ejo~|~|~
Ô|Ó| ejo|j~|~|
como um material de construção com classificação
b|~ÖÑ| ejo|
classifica como um revestimento de superfície
|} ~~|~|~|
radiante.
O
foi também testado e certificado em muitos países em conformidade com os
regulamentos e normas locais e nacionais.

vantagens
@c~|ÖÑ~|
utilizar)
@r||~|||}||
 |}||
@²|Ó|
@d|||||~Ò~||
de -30 ºC e +90 ºC
@²|||
@s|Ó~|
@p~|}|||Ó|
@cØ~||Ô ~
@c ~|}||Ù|Ó
(tráfego pedestre)
@eÓ~Ó|||ÖÑ|~|
|~Ò~|}||
@f~Ý~

aplicações
Impermeabilização de áreas húmidas
}|| !
5G5G8965B<C
CN=B<5G
Varandas, etc

certificações
u|~~||}|Ýqtb
t|||Ô||
|}|~Ò~|Ó~|
de permeabilidade ao vapor de água.

#AD9FA956=@=N5æ¹C89F9G9FJ5HÇF=CG
89·;I5DCH·J9@

O sistema
é uma membrana de poliuretano bicomponente de aplicação
líquida, elástica e isenta de solventes, utilizada para
a impermeabilização e protecção prolongada de
||ÝÓ|
pÙ|Ô}|
de resinas de poliuretano puras elastoméricas
Ý}~|||||~|||
numa membrana elástica uniforme com excelentes
|~Ò~| ~|Ù~|
Ø~|ÔÙ

vantagens
@d~||||ÖÑ||Ý
de água potável
@r||~|||}||
 |}||
@²|Ó|| ~
para tratamento da água
@d||||~Ò~|
intervalo de temperaturas entre -30 ºC e +90 ºC
@d|||~||||
baixas (geada)
@cØ~||Ô ~
@b|Ó|
@s|Ù~|
químicos comuns

Impermeabilização de fundações
e paredes de retenção

O sistema
é uma membrana
elástica permanente de poliuretano bicomponente
de aplicação líquida, reforçada com betume, utilizada
para a impermeabilização e protecção prolongada
de fundações e paredes de retenção.
Quando aplicado, forma uma membrana impermea}||||~| |
nem possibilidade de fugas.

aplicações
,9G9FJ5HÇF=CG89·;I5DCH·J9@
5B5=G89·;I5
Lagos artificiais
Tanques de esgoto

certificações
O sistema
está certificado em
conformidade com a actual legislação da Europa,
Alemanha, Reino Unido, Grécia e Singapura, relativa
Ô||ÖÑ ~|
contacto directo com a água potável.

vantagens
@gÓ~|~|ÖÑ
@r||~|||}||
 |}||
@sÔÓ||||
@p~|}||
@c||~|
@t|}|||~Ò~
reparada pontualmente de forma simples em
poucos minutos
@²|Ó|||
@d|||||~Ò~||
de -30 ºC e +90 ºC
@f~Ý~

aplicações
Fundações
Paredes de retenção
Estruturas de betão
£F95G<ÌA=85GhGC65@5>9i

certificações
u|~~||}|Ýqtb
t|||Ô||
|}|~Ò~|Ó~|
de bloqueio de vapor de água e outras.

Impermeabilização transparente
89J5F5B85GÚH9FF5æCGhGC6F95@5>9i

é uma membrana de qualidade
superior de poliuretano transparente monocomponente de aplicação líquida.
Quando aplicado em varandas e terraços, cria uma
membrana uniforme, transparente, resistente ao
tráfego pedestre, que protege as estruturas
} |~|| f
transparente de alta tecnologia é estável na
presença de radiação ultravioleta, não amarelece,
Ñ~|Ø~|Ù|Ó~||
produtos químicos. Mantém-se transparente e
Ó~|Ý||ÖÑ

Impermeabilização de componentes
89H9@<58CG

O
é um revestimento de
poliuretano monocomponente de aplicação líquida,
¢Ý~~|~||Ö|
a fibra, utilizado para a impermeabilização prolongada
de uniões e componentes de telhados complexos.

aplicações
O sistema
é utilizado para impermeabilizar componentes
de telhados como os seguintes:
Tubos
Coberturas e ângulos de 90º
Globos de iluminação
<5A=B¾G
Sistemas fotovoltaicos
$IBH5G89D5F989l7<¹C
@>9FCN9G9H7

certificados
ha recibido por parte
del Instituto Nacional Alemán de Sistemas de
d~~ÝejbBbe~
Idoneidad Técnica Europeo (ETA) y la marca y
|~~|~Ýdf

vantagens
@c~|ÖÑ~|
utilizar)
@fÓ|Ö|||ÖÑvw
@oÑ||~~|Ø~|
@r||~|||}||
 |}||
@p~|}|||Ó|
@q|ÖÑ
@²|Ó|
@d||||~Ò~|
intervalo de temperaturas entre -30 ºC e +90 ºC
@²|||
@cØ~||Ô ~
@t|}|||~Ò~
ser reparada pontualmente de forma simples
em poucos minutos
@c ~|}||||
para áreas transitáveis domésticas

aplicações
Impermeabilização transparente de:
Varandas e terraços
*5F989G89J=8FCÚH=>C@C89J=8FC
*@·GH=7CGHF5BGD5F9BH9GhDCF9LDC@=75F6CB5HCi
Superfícies cerâmicas
Pedra natural
Madeira, etc

certificações
O sistema Maritrans foi testado e certificado
pelo Instituto alemão Materialprüfanstalt
nqcb|~||Ô|
|~Ò~|Ý~|
Ø~|Ô||ÖÑvw

,9J9GH=A9BHC:=B5@D5F5H9@<58CG
varandas e terraços

Revestimento final para
·F95GHF5BG=H·J9=GDÌ6@=75G

O sistema
é um revestimento
final de poliuretano alifático elástico, que não altera
a cor dos materiais, estável na presença de radiação
UV, que é aplicado sobre a membrana de impermeabilização MARISEAL SYSTEM, proporcionando
|~|}|Ô~Öß|Ó|
transitáveis domésticas.

O sistema
é um revestimento
final de poliuretano alifático elástico rígido, que não
altera a cor dos materiais, estável na presença de radiação UV, que é aplicado sobre a membrana de impermeabilização MARISEAL SYSTEM, proporcionando um
|~|}|||Ô~Öß
das áreas transitáveis domésticas com tráfego intenso
e das áreas transitáveis de veículos com tráfego ligeiro.

A utilização do
produz uma superfície resistente, que não altera a cor dos materiais,
decorativa, reluzente e fácil de limpar, sem qualquer
Ø~|~| 

A utilização do
produz uma
 ~Ô|}|ÑÓ~
limpar, que não altera a cor dos materiais, estável na
Ö|||ÖÑvw|Ø~| 

Além disso, o
prolonga a vida
útil da membrana impermeabilizante, oferecendo uma
protecção prolongada mesmo nas condições mais
exigentes.

vantagens
@c~|ÖÑ|ÖÑ
@n~
@c||Ø~|Ô|}|Ñ||
|}|||}|} |~
@fÓ|Ö|||ÖÑvw
@oÑ|||~||
@q~|| ~}|Ó~
limpar
@oÑ||Ø~|
revestimentos de poliuretano aromático
@²|Ó||~|Ô||
@d||||~Ò~|
intervalo de temperaturas entre -30 ºC e +90 ºC
@q~||}| ~
impermeabilizada (áreas transitáveis domésticas)

Além disso, o
prolonga a vida
útil da membrana impermeabilizante, oferecendo uma
protecção prolongada mesmo nas condições mais
exigentes.

aplicações
Utilizado sobre as membranas impermeabilizantes
MARISEAL de aplicação líquida, em áreas
transitáveis domésticas como:
.9@<58CG
Varandas
Terraços
Sacadas, etc

certificações
Testado e certificado pelo Instituto alemão
Materialprüfanstalt MPA-Braunschweig, como
revestimento que não amarelece, não altera a
~||Ñ||Ø~|

vantagens
@c~|ÖÑ|ÖÑ
@n~
@sÔ|}|Ñ|~||
condições climatéricas adversas
@fÓ|Ö|||ÖÑvw
@oÑ|||~||
@q~|| ~}|Ó~
limpar
@oÑ||Ø~|
revestimentos impermeabilizantes de
poliuretano aromático
@²|Ó||~|Ô||
@d||||~Ò~|
intervalo de temperaturas entre -30 ºC e +90 ºC
@q~||}| ~
impermeabilizada (áreas transitáveis públicas).

aplicações
Utilizado sobre as membranas impermeabilizantes
MARISEAL de aplicação líquida em superfícies, em
áreas transitáveis públicas como:
97?GHF5BG=H·J9=GhHF·:9;CD989GHF9i
9D5GG5;9BGHF5BG=H·J9=G
.F=6IB5G899GH·8=CG
 ÇFIBG99GD5æCGDÌ6@=7CG
Parques de estacionamento expostos

-=GH9A5F9D9@9BH989·;I5

Selante transparente para pavimentos

O sistema
é um repelente de
água e cloreto monocomponente de siloxano/silano,
transparente, com penetração profunda, sem
formação de película e sem amarelecimento.

O sistema
é um selante monocomponente transparente de poliuretano alifático,
semi-rígido, com formação de película, com uma
||Ø~|~Ò~|Ô|}|Ñ ¼Ó
na presença de radiação UV, não amarelece e propor~|| |Ø~|Ô ~ 

O
permite a respirabilidade
da superfície, é estável na presença de radiação
UV e não altera a cor nem o aspecto do substrato.
Cria uma superfície que não absorve água e que,
portanto, proporciona uma protecção prolongada
contra os danos provocados pela humidade e pela
geada, manchas e iões de cloreto.

vantagens
@gÓ~|~|ÖÑ
@q|ÖÑ|
@oÑ~|| ~|Ô ~
@oÑ|||~|~| ~
@dÝ}~~|Ô ~
@c |||||Ó|||ÖÑ
de iões de cloreto transportados na água, reduzindo
assim a corrosão da superfície
@q||}|| ~
@p~|¢~Ø~||~||

O sistema
cria uma superfície
que não absorve água nem manchas líquidas. Protege
|~Ò~| ||~|
Ý ~

aplicações
O
é um repelente de água
altamente eficaz para:
Pedra natural/artificial
.=>C@CG897CF5H=JCG
*98F575@7·F=5
Betão/betão colorido
Mosaicos

vantagens
@gÓ~|~|ÖÑ
@q|ÖÑ|
@f|}||Ö|||ÖÑvw
@d| ~Ô||
@j~||~| ~
@d|>|?
@p~|¢~~ÖÑ~|
manchas líquidas
@p~|¢~~ÖÑ~|
|~Ò~
@p~Ø~||}|~Ù|

aplicações
O
é um selante transparente
altamente eficaz para pavimentos:
Betão estampado
Betão colorido
Pedra natural
.=>C@CG897CF5H=JCG
Cerâmica absorvente

Revestimento protector para piscinas

Revestimento de pavimentos

O sistema
é um revestimento de
protecção monocomponente de qualidade superior,
que oferece uma protecção prolongada para
~|||ÝÓ|

O sistema
é um sistema
de revestimento único, tecnologicamente avançado,
de qualidade superior, que oferece tempos rápidos
de cura e, não menos importante, a garantia de
resultados duradouros.

Quando aplicado, o
cria um revestimento protector semi-rígido, colorido, resistente
Ô||ÖÑvw~~ÖÑ||¢}|||Ø~||Ó ~
||~||||Ø~|~Ò~|
O sistema
oferece uma protecção
eficaz a longo prazo, mesmo nas aplicações mais
exigentes.

vantagens
@gÓ~|~|ÖÑ~||
@c~|ÖÑÓ|~|Ó|
@s| ~||~|
@sÔ¢ÖÑ|
@tØ~|
@s||Ô~ÖÑ
@sØ~|ÔÓ|
@f~Ý~

aplicações
O sistema de revestimento
pode ser utilizado em:
Piscinas
 CBH9G89·;I5
Lagos artificiais
,9G9FJ5HÇF=CG89·;I5

vantagens
@c~|ÖÑ|ÖÑ
@n~
@c|Ø~|Ô|}|Ñ
@sÔ|}|Ñ|~|
a condições de desgaste
@s|~|Ô||
@oÑ|} 
@j|~|ÖÑ|
@e~|
@q~|| ~}|Ó~
de limpar
@s| ~
@d||||~Ò~|
intervalo de temperaturas entre -20 ºC e +90 ºC
@f~Ý~

aplicações
O
é utilizado
principalmente em pavimentos de betão,
para superfícies interiores e exteriores.
Parques de estacionamento
FA5N¾BG
£F95G895FA5N9B5A9BHC
£F95G89DFC8Iæ¹C
Salões de exposição
97?GHF5BG=H·J9=GhHF·:9;CD989GHF9i
¸A5F5G:F=;CFÂ:=75Gh7CB;9@58CF9Gi9H7

