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1. DADOS DO PRODUTO 

1.1. Descrição 
ANCOLIT MA-Mastic ASV é uma camada 
anticorrosiva monocomponente, à base de 
betume, cargas minerais selecionadas e 
agentes tixotrópicos, com alto teor de sólidos. 
 

1.2. Características e emprego 
ANCOLIT MA-Mastic ASV, possui excelente 
elasticidade, mesmo em baixas temperaturas 
e boa adesão aos mais variados substratos. 
Resiste a ácidos diluídos e soluções alcalinas 
não oxidantes. O  ANCOLIT MA-Mastic ASV 
pode ser utilizado como uma camada protetora 
impermeabilizante ou como um adesivo 
asfáltico, onde existe a necessidade de adesão 
não rígida de materiais em forma de películas, 
filmes ou membranas, as quais irão compor 
camadas intermediárias em sistemas de 
revestimentos anticorrosivos. 
 

1.3. Dados úteis 

• Peso específico:                                             1,0 kg/L 

• Cor:                             Preto 

• Tempo de secagem por mm(*):   24 h 

• Espessura total por camada:    1,5 mm 
                                                                                (*) a 25º C 

 
1.4. Resistência química 

• Ácidos  + 

• Ácidos que atacam SiO2 (+) 

• Ácidos oxidantes - 

• Ácidos orgânicos (+) 

• Água + 

• Sais + 

• Álcoois (+) 

• Bases + 

• Bases oxidantes           - 

• Solventes alifáticos           - 

• Solventes aromáticos - 

• Cetonas - 

• Ésteres - 

• Hidrocarbonetos clorados - 

+ : Muito bom;   (+) : Regular;    - : Não recomendado

 

                                     2. APLICAÇÃO 
 

2.1. Condições ambientais e do substrato 
O substrato pode ser de aço ou concreto e 
deve ser preparado de acordo com nossa CQT 
1 – Condições Técnicas dos Substratos. 
 
 
 
 
 

2.2. Equipamentos e ferramentas de trabalho 
Recipiente plástico ou de chapa zincada, 
espátula, colher de pedreiro e desempenadeira 
de aço lisa. 
 

2.3. Substrato 
O ANCOLIT MA-Mastic ASV pode ser aplicado 
sobre vários tipos de substrato, dentre eles: 
concreto, aço carbono, madeira, teflon, 
cerâmica, fibrocimento, fibra cerâmica, desde 
que estejam limpos e/ou pré-tratados 
(imprimados). Evitar aplicar o material sobre 
locais úmidos/molhados. 
 

2.4. Instruções de aplicação 

Quando utilizado como camada protetora 
impermeabilizante: aplicar o ANCOLIT MA-
Mastic ASV com espátula ou desempenadeira 
de aço lisa, de modo uniforme e homogêneo, 
com espessura de camadas não superior a 
1,5mm. Deixar secar no mínimo 24 horas, 
antes da aplicação de uma outra camada caso 
necessário, ou de uma etapa subsequente de 
um sistema de revestimento. Quando utilizado 
como camada adesiva: antes da polimerização 
completa do ANCOLIT MA-Mastic ASV, dispor a 
película de ANCOLIT MA-PTFE, observando a 
paginação e sobreposições de 100mm 
recomendada. Eliminar todas as bolhas de ar 
que foram aprisionadas durante a instalação 
do ANCOLIT MA-PTFE, utilizando para isso 
roletes de borracha ou espátulas plásticas. 
Aguardar o endurecimento do material antes 
de iniciar a próxima etapa. Para a instalação 
do papel de fibra cerâmica ANCOLIT MA-PFC, 
seguir procedimento descrito acima, exceto na 
sobreposição, que para o ANCOLIT MA-PFC 
não é necessária, pois as uniões de paginação 
são realizadas topo-topo.  
 

2.5. Embalagem e estocagem 

Componente Embalagem  
Tempo de 

estocagem* 

ANCOLIT MA-Mastic ASV 15 kg/3,6 kg 12 meses 

ANCOLIT MA-Solv T 15 kg/3 kg 24 meses 
* em local fresco (<25º C), seco e coberto 

 
 

3. INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 

O consumo prático pode variar em função do 
método de aplicação, do tipo de substrato e da 
habilidade do aplicador. O produto deve ser 
armazenado em local seco, fresco e coberto. 
Limpar as ferramentas antes do 
endurecimento da argamassa utilizando 
ANCOLIT MA-Solv T. 
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                             4. PRECAUÇÕES 
 

Produto inflamável, manter afastado de fontes 
de faíscas e de fogo. Evitar o contato 
constante do material com a pele. O local de 
trabalho deve ser bem ventilado e devem ser 
observadas as indicações na ficha de 
segurança do produto. 
 

  

           5. CONSUMO DE MATERIAIS 
 

Camada com 1,5 mm: aprox. 1,5 kg/m². 


