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PRIMEIRO CONTATO COM COOL-R

ALTA REFLECTÂNCIA 
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

A combinação única de características do produto que contribuem a redução da temperatura interna das edifica-
ções com revestimento impermeável.

 X Melhor conforto térmico para pessoas e animais 

 X Redução do tempo de inatividade provocado pelo excesso de calor 

 X Redução dos custos operacionais com ar-condicionado e refrigeração

ReflectânciaResfriamento Impermeabilização Não propaga chama Durabilidade 



ALTA REFLECTÂNCIA
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

COOL-R é uma solução tecnológica inovadora que combina alta reflectância e emissividade do revestimento - Indice de 
Reflectância Solar (SRI *) = 107 o fornecimento de uma impermeabilização sem emendas no telhado. COOL-R pode ser apli-
cado em ambos tipos de telhados, planos e inclinados, atendendo á diversas geometrias arquitetonicas.

Para mim, a principal vantagem é que, com aplicação de um único produto, posso reduzir a temperatura interna, 
eliminar vazamentos e ainda economizar custos de ar-condicionado.

Cecilio, um gerente de armazenamento de frutas, Sevilha, Espanha.

*SRI: O Índice de Reflexão Solar é uma indicação das propriedades dos materiais resultantes de parâmetros como a reflectividade e a emissividade. Quanto maior o 
índice SRI, melhor as propriedades dos materiais.

Armazéns, linhas de produção
e outras instalações sem ar-condicionado.

Instalações de criação de gado, viveiros, 
suínos e aves.

 X Redução da temperatura interior em até 10°C. 

 X Melhoria do conforto e da eficiência do trabalho. 

 X Redução do tempo de inatividade da produção. 

 X Minimização da perda de commodities. 

 X Teto durável e impermeável.

 X Redução da temperatura interior em até 10°C. 

 X Proteção dos animais contra o impacto de altas tem-
peraturas. 

 X Aumento da eficiência da produção. 

 X Redução das perdas. 

 X Cobertura durável e impermeável.



Armazenamento e instalações de produção, 
hipermercados com ar condicionado:

Salas especiais para fins farmacêuticos, 
armazéns, frigoríficos e instalações de 
transformação:

A aplicação do COOL-R é rápida e fácil, com rolo de pintura ou máquina de pulverização. Não aumenta a carga sobre 
o telhado ou interfere em sua estrutura. O processo de aplicação do revestimento COOL-R não prejudica o funcio-
namento dos edifícios e não necessita parar a produção. COOL-R tem todos os certificados necessários-ETAG005 
entre outros. É resistente à propagação do fogo de acordo com a norma Broof (t1).

 X Redução da temperatura interior em até 10°C. 

 X Redução dos custos de operação do ar-condicionado 
e sistemas de resfriamento. 

 X Melhoria do conforto térmico com tratamento de 
arrefecimento por ar eliminado. 

 X Aumento da eficiência da produção e vendas. 

 X Cobertura durável e impermeável.

 X Redução da temperatura interior em até 10°C. 

 X Facilidade de manter uma temperatura adequada nas 
áreas de armazenagem e produção em instalações onde 
a temperatura deve ser rigorosamente controlada. 

 X Aumento da eficiência de AC e sistemas de resfriamento. 

 X Redução dos custos de resfriamento. 

 X Cobertura durável e impermeável.
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REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

O COOL-R é um investimento abrangente que inclui:

Graças à sua elevada reflectância, COOL-R facilita a redução substancial da temperatura interior, o que promo-
ve redução mensurável dos custos de energia em instalações com sistemas AC. Além disso, também fornece um 
revestimento impermeável do telhado.

Parâmetro Norma Camada inferior
COOL-R Cinza

Capada superior
COOL-R Branco

Consistência Pasta semilíquida Pasta semilíquida

Densidade (g/ml) ISO 2811-1 1,43 1,51

Viscosidade spindle 20 RPM, 25°C, 6(mPas) PN-EN ISO 3219 20 000 20 000

Escorrimento (ângulo 90°, temp. 7°C) PN-B-24006 aprovado aprovado

Tempo de aderência ao toque (h) MB/04/1/2015 1.0 1.0

Resistência à chuva (h) PN-EN 115816:2011 1.5 1.5

Tempo de cura da primeira camada (h) MB/04/1/2015 2.0 2.0

Tempo de cura do revestimento (h) ASTM D1640 24 24

Parâmetro Norma Revestimento COOL-R

Modulus 100% (MPa) PN-ISO 527-1 2012 1,8

Alongamento até a ruptura (%) PN-ISO 527-1 2012 450 ± 10

Eslasticidade em baixas 
temperaturas (°C)

PN-EN 1109:2013-07 -35°C

Dureza Shore-A ISO 868 70

Impermeabilidade EN-PN 1928:2002 200

Carga suportada - Moderada ETAG 005 P2

VIda útil do produto ETAG 005 W2

Resistência à fogo externo EN 13501-5+A1:2010 BRoof(t1)

Peso por m2 no telhado (kg)  1,42 kg/m2

 X Estimativa do balanço térmico de um edifício antes e depois da aplicação do COOL-R. 

 X Estimativa da economia de custos com energia do ar-condicionado e arrefecimento. 

 X Vistoria do estado atual da cobertura do telhado. 

 X Estimativa do retorno do investimento (Payback). 

 X Aplicação de COOL-R realizada por especialistas autorizados. 

 X Garantia. 

 X Serviço pós-instalação.

Conforme fornecido - testado a 23°C (e 50% de umidade relativa)

Conforme curado – testado depois 4 semanas a  23°C (e 50 % de umidade relativa)
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Dados climáticos:

Balanço térmico:

Um exemplo da estimativa dos benefícios gerados na 
aplicação do COOL-R nas instalações com ar condicionado

A economia gerada no ar-condicionado [AC] são de acordo com 
a eficiência energética do prédio. Maior acúmulo de calor, maior 
gasto para resfriar. As propriedades do produto, tais como alta-
refletância e emissão de calor, porque, os ganhos de calor do 
telhado são mais baixos. A redução do acúmulo de calor depen-
de da concepção do telhado e radiação solar na área onde o 
edifício está localizado. 

O valor da economia gerada no material é apenas um exemplo e refere-se exclusivamente aos edifícios aqui apresentados, 
utilizando certos pressupostos. Determinar o valor da economia para um edifício específico depende de inúmeros parâmetros 
individuais do edifício e outros fatores que devem ser levados em consideração.
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Irradiação horizontal global (GHI)
Brasil

Características Técnicas U, W/m2K

Telha Zipada 0,65 mm

0,83Lã de Vidro – Face-Felt / Mid-Felt 
(60mm) 

Custo por 1kWh: 0,5 BRL

- = ~ 262 503 BRL

749 282

486 779

Consumo de energia Economia anual
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Tempo de trabalhar do AC
O gráfico mostra a diferença no acúmulo de calor antes e
após a aplicação de COOL-R no telhado. Calor reduzido
do edifício gera poupança anual em AC na ordem de 
262 503 BRL.

Gráfico de acúmulo de calor no verão com e sem COOL-R.
U=0,83 W/m2K

Ilustramos temperaturas ocorridas em julho de 2017 de 00:00 
a 24:00 da manhã. Abaixo mostramos o balanço de calor.
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Selena opera globalmente, fabricação e fornecimento para profissionais e usuários finais com uma ampla gama de produtos 
quimicos para construção. Nossos produtos incluem espumas de poliuretano, adesivos, vedantes, sistemas de isolamento de 
edifícios e muito mais.
Nossas marcas mais proeminentes são Tytan, Quilosa, Artelit e Matizol.
Selena foi fundada na Polônia em 1992. Desde então, temos acumulado experiência em quatro continentes, dezenas de países e
Muitas áreas de negócio. Nós somos um dos três maiores fabricantes de espuma de poliuretano no mundo. Nossa experiência 
global com ganhos em diversos mercados locais nos posiciona bem para manter uma busca implacável por novas maneiras de 
desenvolver e melhorar.

Apoiamos todo o processo de investimento: desde o 
processo de especificação em fase de projeto até a 
execução pela empresa de instalação credenciada. 
Entre em contato com nosso consultor técnico para 
a realização de um estudo de eficiencia energética e 
conheças as economias geradas com o Cool-R.

Selena Sulamericana 
Rua Carneiro Lobo, 468 6º andar
Água verde, CEP: 80240-240
Curitiba - PR - Brasil
Tel: +55 41 3026 0306
vendas@selena.com
www.tytanpro.com.br

 X Revestimento de impermeabilização altamente 
refletivo COOL-R.  

 X MS polímeros para impermeabilização perfeita de 
telhados planos. 

 X Membranas auto-adesivas para telhados de alta 
tecnologia. 

 X Espuma adesiva de cobertura KDT12 para 
instalação rápida e isolamento térmico. 

 X Revestimento de cobertura anti-chama.

Nossos mais recentes desenvolvimentos
Na área da impermeabilização incluem:
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SRI = 107
SRI Índice de reflectância solar e emissão de calor.

Temperatura de aplicação
Mín. +5°C max +40°C

Resistência térmica
Mín. -35°C max +80°C após a cura.

450%
Alta elasticidade para cobertura

90 minutos
Rápida resistência a Intempéries.

Experiência global, soluções locais


