
Manta Hidrorreativa  
Multicamadas

Amphibia 3000 Grip



Amphibia é uma manta impermeável em EPDM que reage ao
contato com a água, possui uma tecnologia autorregenerativa e 
autocicatrizante devendo ser aplicada preferencialmente durante as
operações de pré-betonagem. 
Composta por uma manta polimérica, contínua e de multicamadas, 
com função diferenciada de impermeabilização total das estruturas 
subterrâneas contra infiltração de água.

Em contato com água, o grande poder reativo da Amphibia permite que
suas camadas se expandam de forma diferenciada, de modo a obter a
impermeabilização total da estrutura. 
A energia dentro do núcleo da membrana produz uma pressão de
impermeabilização contínua e ativa que mantém a estrutura estanque até 
mesmo em caso de perfuração.

FÁCIL FIXAÇÃO
SEM TRANSPASSE

DE ÁGUA

AMPHIBIA É UMA MANTA
IMPERMEABILIZANTE COM
PODER DE AUTORREGENERAÇÃO

BARREIRA ESTANQUE
Camada inteiramente impermeável

NÚCLEO
Camada de segurança superexpansiva,
autosselante e autocicatrizante

BARREIRA ATIVA
Camada hidrorreativa, de expansão
controlada, para sobreposições
autosselantes

GRIP
Geotêxtil de não tecido,
autoaderente ao concreto

AUTOSSOBREPOSIÇÃO AUTORREPARAÇÃO AUTO-
INTEGRAÇÃO



VANTAGENS
• Aplicação a frio com possibilidade de testar a estanqueidade
  através de testes simples
• Sobreposições autosselantes
• Impermeabilização absoluta, sem vazamento lateral de água
• Proteção mecânica imediata, autorreparação mesmo em casos
  de perfurações acidentais
• Alta resistência à carga hidráulica
• Alta flexibilidade e capacidade de colmatar fissuras
• Alta fixação em estruturas de concreto armado e pré-fabricadas
• Fácil passagem de reforços de conexão e aberturas autovedantes
• Resistência a agentes agressivos naturais encontrados no solo
• Também utilizada na presença de água salgada
• Sistema estanque mesmo quando não há presença constante de água
• Fácil e rápida aplicação

Escolher Amphibia
significa optar pela mais

alta qualidade em 
impermeabilização,

estanqueidade e
eficácia a longo prazo.

VANTAGENS

PARA O CLIENTE

VANTAGENS

PARA O PROJETISTA

VANTAGENS

PARA O APLICADOR

Escolher Amphibia
significa atentar em 

cada detalhe utilizando 
um sistema completo 

de impermeabilização.
A proteção de cada 

detalhe arquitetônico 
é um aspecto essencial 
nas fases de projeto e 

planejamento.

Escolher Amphibia
significa escolher a 

facilidade de manuseio, 
rápida instalação

e cuidado com
os detalhes.

Uma solução inovadora 
para alcançar

uma impermeabilização 
segura e duradoura.



NOVAS
CONSTRUÇÕES

REFORMA DE
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES

PRÉ-CONCRETAGEM PÓS-CONCRETAGEM

Manta Amphibia
3000 Grip

1,3 mm de espessura

Bobina de
0,90 m largura x 10 m comprimento

Bobina de
1,80 m largura x 20 m comprimento

Rolo de 9 m²

Rolo de 36 m²

Amphibia Pressure Line Perfil de aço revestido em uma face
Amphibia 3000

Comprimento: 1,5 m
Altura: 5 cm

Pacote com 30 unidades

Amphibia Pressure Corner

Revestido superficialmente 
Ângulo de 90º / 270º 
com Amphibia 3000

Perfil angular de aço revestido em
uma face com Amphibia 3000

Ângulo de 90º / 270º
Comprimento: 1,5 m

Altura: 5 cm
Pacote com 7 unidades

Amphibia Safety Tape Fita adesiva para proteção das
sobreposições Rolo de 25 m

Amphibia Stopper Tampa de proteção para vedação
de furos na cofragem Saco com 50 unidades

AKTVO-201 Mástique hidroexpansivo
de calafetação

Cartucho de 320 ml/  
Caixa com 6 unidades

Bi Mastic Selante para colagem das
sobreposições da manta

Sachê de 600 ml/  
Caixa com 10 unidades

PRODUTO DESCRIÇÃO EMBALAGEM



ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA
Rodovia Vito Ardito, 6.401

km 118,5 - Jd. Campo Grande 
Caçapava/SP

CEP 12282-535

FILIAL NORDESTE
Rodovia BA 522 - Km 03

Distrito Industrial
Candeias - BA

CEP 43813-300

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PE
CNPJ: 58.681.867/0006-44

Rodovia BR 101, Km 86, GP A1, Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP 54335-000

www.viapol.com.br

Para mais informações, 
consulte a ficha técnica do produto no site:

Siga-nos:


