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Hard RR 500 Express 
 

Manta líquida em spray para reparo de telhados metálicos.  

 
 
 
 

 
 

1. Descrição 
 
HARD RR 500 Express é uma manta líquida, de alta performance, desenvolvida para reparo em telhados 

metálicos, cabeças de parafusos e áreas com corrosão. 

Sua embalagem proporciona uso rápido e sem equipamentos adicionais. O Hard RR 500 Express está 

acondicionado em lata metálica com válvula para aplicação em spray. 

Após aplicado forma rapidamente uma película impermeável, com alta elasticidade e excelente aderência 

em telhas metálicas, garantindo resistência mecânica, vedação completa e alta durabilidade aos agentes 

climáticos. 

2. Usos Típicos 
 

� Reparo em telhas, rufos e calhas, sem necessidade de telas de reforço. 

� Reparo sobre parafusos e rebites. 

� Reparação de áreas afetadas por corrosão. 

� Aderência em substratos metálicos (aços, incluindo galvanizados, pintados, galvalume/aluzinc e 

alumínio). 

� AVISO: o produto não repara furos. Para esta aplicação, recomenda-se a utilização da Manta Ved-

1000 Hard. 

3. Vantagens e Características 

 

� Reparos rápidos de telhados metálicos sem a necessidade da troca dos fixadores.  

� Protege contra corrosão e infiltrações 

� Pronto para uso, dispensando a utilização de aplicadores específicos 

� Flexibilidade permanente 

� Alta durabilidade 

� Excelente resistência às intempéries e envelhecimento 

� Pode ser reparado 

� Sem necessidade de primer em condições normais.  
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4. Características 

PROPRIEDADES REFERÊNCIA DADOS TÉCNICOS 

Base Química - Borracha Sintética 

Cor - Branco e Alumínio 

Consistência ASTM D 2202 Autonivelante 

Tempo de trabalho ASTM C 679 10 minutos 

Cura inicial ASTM C 679 30 minutos 

Resistência mecânica máxima - Após 72 horas 

Rendimento (por demão) - 1,5 m² (por frasco) 

Temperatura de aplicação (superfície) - 5°C à 40°C 

Estocagem - 5°C à 25°C 

Validade - 24 meses 

Rendimento por parafuso - 50 reparos 
Tabela 1 
 

5. Resistência e Ensaio  
 

� Fornece resistência mínima de 1.500 horas em teste de Salt-Spray 

(ASTM B117 – Névoa salina) sem corrosão vermelha na cabeça do 

fixador e resiste também a no mínimo a 30 ciclos em Kesternich 

(DIN 50018, ensaiado com 2 litros) com no máximo de 15% de 

corrosão vermelha na cabeça do fixador. 

 

 

 

6. Instruções de aplicação 

�  Um reparo para vedação e impermeabilização é basicamente constituído de 2 processos:  

 
1) Etapa preliminar – Preparação da base: 

A. Remover a corrosão superficial e carepas com uso de escova de aço ou 

espátula metálica. 

B. Varrer o excesso de fuligem, retirando todos os resíduos. 

C. Fazer a limpeza com álcool (pode ser álcool 46%), afim de garantir que 
esteja livre de óleos e contaminantes. Importante: A superfície não deve estar 
úmida ou molhada. 
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 2) Etapa de aplicação – Uso do Hard RR 500 Express: 
 

 

A. Fazer a homogeneização do produto agitando o frasco vigorosamente por 3 minutos, 
fazendo movimentos giratórios e longitudinais no tubo. 

 

B. Fazer aplicação do produto a uma distancia de 20cm do substrato. Após a aplicação, 
verifique se houve a completa cobertura do parafuso/telha, caso necessário, aplique 
outra demão até ter o cobrimento e vedação total. OBS: Aguardar aproximadamente 10 
minutos entre cada demão. 

 

 
C. Após a aplicação, fazer a limpeza da válvula acionando a mesma posicionada para baixo, 

a válvula vai ficar totalmente limpa a partir do memento que sair apenas gás.  
 

 
 
Para ter maior controle na aplicação das camadas, comece a aplicação do RR-500 
Express na cor diferente da cor da telha, por exemplo, se a telha for de aço 
galvalume/aluzinc, aplique o RR-500 Express branco na primeira demão e na demão 
subsequente aplique o RR-500 Express alumínio. 
 

 

7. Limitações 

 

� Pode ser pintado (recomenda-se tintas acrílicas e poliuretânicas base água), porém alguns tipos de 

tinta podem trincar devido à movimentação da junta, por isso recomendamos fazer testes 

preliminares antes da aplicação definitiva. 

� Não aplicar na presença de nenhum tipo de selante (silicone, PU, SMP, MS). 

� Não aplique quando houver exposição direta de vapores d'água, o que pode causar formação de 

bolhas. 

� Não deve ser utilizado para tratamento de trincas e fissuras em fachadas. 

 

8. Estocagem e Validade 
 

� O produto pode ser estocado por 24 meses á partir de sua data de fabricação, devendo ser mantido 

em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 25°C. 

Manter afastado de fontes de calor. 
 

9. Embalagem 

� Lata de 400 ml (unidade peça) 
 
 
 
 
 
 
 
       Embalagem produto cinza          Embalagem produto branco 
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10. Meio Ambiente 

� O produto não deve ser descartado sem estar curado, pois é nocivo para o meio aquoso e terrestre. 

O produto após curado não é nocivo ao meio ambiente, porém não é biodegradável. 

Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente. Não reutilizar as embalagens.   

11. EPI´s 

� Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, mascara para gases orgânicos, luvas de       

borracha Nitrílica ou Neoprene e avental de proteção. 

 

12. Primeiros Socorros 

 

� Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas, lave com água limpa em abundância 

por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do 

material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. 

               No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. 

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. 

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS  LTDA. 
Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217 

Filiais: Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3222-4422 Fax: (51) 3395-4126 - São Paulo - SP - Fone/Fax: (11) 5535-5439 

 


