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ASFEL Asfalto elastomérico

Produto formulado à base de asfalto modificado com
polímeros  de  SBS  com  excelente  flexibilidade  e
aderência.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização  a  quente,  colagem  de  mantas
asfálticas, preenchimento de juntas.

ENSAIOS

NBR  13121  -  Tipo  I  –  Asfalto  elastomérico  para
impermeabilização.

Ensaios Unidade Especificação

Ponto de amolecimento º C Mínimo 85

Penetração dmm 30 a 45

Flexibilidade -5 ºC - Sem trincas

Escorrimento 70 ºC - Sem escorrimento

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, isenta de óleo e graxa.
Em  caso  de  irregularização  da  superfície,  utilizar
argamassa de cimento e areia, traço 1:4, adicionando
Drykofix  Chapisco na  água  de  amassamento,  para
maior aderência ao substrato.
Aguardar a cura de no mínimo 7 dias.
Aplicar  uma  demão  do  Drykoprimer  Acqua ou
Drykoprimer ECO.

APLICAÇÃO

Retirar o excesso do saco de papel;
Aquecer uma caldeira apropriada entre 160 e 210°C;
Adicionar o ASFEL e aguardar a fusão.

NÃO  É  RECOMENDADO  O  AQUECIMENTO  COM
CHAMA DIRETA.

Impermeabilização

Aplicar com brocha de fibras vegetais (meada) sobre a
superfície imprimada, alinhar o estruturante (fibra de
vidro, poliéster) e continuar a aplicação até atingir o
consumo.

Colagem de mantas asfálticas

Sobre  a  superfície  imprimada,  aplicar  o  ASFEL e
derenrolar  simultaneamente  a  manta,  exercendo
pressão do centro para as bordas a fim de expulsar as
bolhas de ar.
Não  ultrapasse  meio  metro  de  distância  da  manta,
assim evita o resfriamento do produto.

Juntas

Sobre a superfície imprimada, preencher a junta com o
ASFEL.

CONSUMO

3,0 a 6,0 kg/m²/demão

EMBALAGEM

Saco com 20 kg

Altura Comprimento Largura

9 cm 60 cm 42 cm

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O
produto deve ser armazenado em local coberto, venti-
lado, seco, longe de fontes de calor.

MANUSEIO E SEGURANÇA

Não deve ser ingerido nem entrar em contato com a
pele ou os olhos;

Manter fora do alcance de crianças e animais;

Utilizar equipamento de proteção individual;
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Para  mais  informações  consulte  a  FISPQ  do
produto, disponível no site www.dryko.com.br
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