
Camada Separadora
Material: filme de polietileno / papel Kraft Betumado.
A camada separadora tem por objetivo evitar que as tensões decorrentes 
das variações térmicas do piso final, sejam transmitidas á camada 
impermeabilizante. Deve-se proceder ao assentamento do filme de 
forma continua e uniforme, sobre a impermeabilização, devendo ter uma 
sobreposição nas emendas do filme de no mínimo 5,0 cm.

Camada Amortecedora
Local: Estacionamento de Veículos.
Material: argamassa “ podre” com cimento, emulsão asfáltica e areia no 
traço 1:3:8 e espessura mínima de 2,0 cm.
A camada amortecedora tem por objetivo absorver a energia cinética 
que se converte em energia de deformação. É um escudo contra efeitos 
agressivos de frenagem de veículos e carga de impacto. Após esta 
camada executar a proteção mecânica e posteriormente o piso final.

Isolamento Térmico
Loca: Lajes de Cobertura.
Material: Poliestireno Expandido 25 mm de espessura DRYKOFOAM
A proteção térmica tem por objetivo reduzir as oscilações térmicas sobre 
as estruturas e sobre a impermeabilização, protegendo e aumentando 
sua vida útil, e consideravelmente o conforto térmico da edificação. O 
isolamento térmico quando aplicado sobre a impermeabilização deve 
apresentar baixa absorção de água para manter sua propriedade isolante. 
Sobre o isolante proceder camada de proteção mecânica, a qual deverá 
ser armada com tela metálica a fim de absorver as movimentações 
decorrentes da maior deformeidade da camada isolante.

Proteções Mecânicas
As proteções mecânicas atuam como elementos de manutenção de 
integridade da impermeabilização. As proteções da impermeabilização 
devem ser executadas imediatamente após a liberação do teste de 
água, no sentido de não dividir as responsabilidades, devem ser 
executadas pelo próprio executante da impermeabilização. As proteções 
da impermeabilização devem ser dimensionadas de acordo com a 
finalidade e o nível de solicitação da área considerada. A Norma 9575 
de 1998 prevê para as proteções três situações , a saber:
Proteção mecânica, provisoria ou intermediária.
Essa proteção tem por finalidade distribuir e amortecer os esforços 
atuantes nas camadas de proteção e piso final. Essa proteção quando 
solicitada pode trincar, mas sem desagregar, de modo a não provocar 
danos à impermeabilização. Geralmente esta camada é executada em 
argamassa de cimento e areia no traço volumetrico compreendido entre 
1:5 e 1:7. Por Norma ela deverá ter no mínimo 1,0 cm de espessura.
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