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TELA DE REFORÇO HARD FLEXFELT 

TELA ESTRUTURANTE PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÕES 

1. APRESENTAÇÃO  

1.1. Descrição 

                HARD FLEXFELT é uma tela 100% composta de polipropileno desenvolvida especialmente para 

reforço de impermeabilização de áreas internas (como: banheiros, cozinha, juntas de dilatação) áreas 

externas (como lajes, sacadas, coberturas e tratamento de trincas e fissuras. Confeccionada no formato 

ideal para a aplicação, proporciona alta produtividade e redução no tempo de instalação. 

1.2. Usos Típicos 

 Reforço em pontos críticos de impermeabilização (Juntas, Ralos, arestas, e tubos emergentes). 

 Reforço de impermeabilização em locais com maior probabilidade de movimentação da estrutura; 

 Reforço na impermeabilização de juntas de dilatação; 

 Tratamento de fissuras e trincas; 

 Reforço na impermeabilização da sobreposição de telhas; 

                               

1.3. Vantagens 
 

 Elongamento de 60%; 

 Fornecida em rolo na largura ideal para aplicação; 

 Maior resistência a tração. 

 

2. PROPRIEDADES 

 

2.1. Propriedades 
 

PROPRIEDADES DADOS TÉCNICOS 

Composição Polipropileno 

Cor Branco 

Elongamento 60% 

Resistencia a tração (Mpa) 3,0 

Gramatura (g/m²) 30 

Validade Indeterminada 
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3. ESTOCAGEM 
 

 Manter a tela FLEXFELT em local coberto, fresco e ventilado, fora do alcance das crianças, animais e fonte 

de calor. 

 

4. INSTRUÇÕES DE USO 
 

                 

           Colocar a tela FLEXFELT entre a 1ª e 2ª demão da 

impermeabilização ou do tratamento de trincas e fissura, fazendo 

pressão com o pincel para encharcar bem a tela com a manta 

impermeabilizante. Cobrir posteriormente com as demãos 

subsequentes, de modo que a tela não fique aparente. Para realizar 

cortes na tela, utilizar tesoura. Nas emendas, sobrepor no mínimo 

10cm entre as partes da manta.  

 

 

5. DADOS COMERCIAIS 
 
 

Descrição Cor Embalagem 

TELA DE REFORÇO HARD 
FLEXFELT 

Branco ROLO – 8CM X 50M 

Tabela 2 

 
 

Nossa assessoria técnica  é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida 
assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A 
aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, 
naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados. 
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