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OS TRÊS PONTOS FORTES DA SELENA
1. Experiência global, soluções locais
A Selena atua globalmente, fabricando e fornecendo empreiteiros profissionais e usuários de bricolagem com uma ampla
variedade de produtos químicos para construção. Nossos produtos incluem espumas de poliuretano, adesivos, selantes,
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, construímos experiência em quatro continentes, dezenas de países
e muitas áreas de negócios. Somos um dos três maiores fabricantes de espuma de poliuretano no mundo. Nossa
experiência global adquirida em diversos mercados locais nos posiciona bem para manter uma busca incessante por
novas formas de desenvolver e melhorar.

2. Criamos produtos inovadores
Na Selena Labs, em nosso Centro de P&D, desenvolvemos constantemente novas tecnologias e produtos, a fim de
melhorar nossa oferta e atender às expectativas dos usuários finais. Fornecemos fórmulas de produtos personalizados
Selena para uso na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, onde as condições meteorológicas locais e as tecnologias
de construção são levadas em consideração.
Nossos desenvolvimentos de produtos mais recentes na área de impermeabilização incluem:
• Revestimento impermeabilizante altamente refletivo COOL-R,
• Soluções de silicone MS LIQUID para impermeabilização integrada de telhados planos,
• Membranas autoadesivas de alta tecnologia para telhados,
• Adesivo de espuma de cobertura KDT12 para instalação rápida de isolamento térmico,
• Revestimento ignífugo para coberturas PROTECT-R.

3. Ampla oferta de produtos impermeabilizantes
Nós temos sido um importante fabricante e fornecedor de uma variada gama de produtos para instalação e renovação de
revestimentos de cobertura, bem como de impermeabilização por 25 anos.

Nossa oferta inclui:
• membranas de betume,
• líquidos de betume,
• telhas de betume,
• membranas respiráveis e folhas de cobertura,
• selantes e adesivos para telhados,
• fitas para telhados,
• outros produtos de impermeabilização profissionais.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Selena é fabricante do produto COOL-R. Este manual é dedicado ao método de aplicação deste revestimento de
impermeabilização em telhados. Para obter a durabilidade do sistema de cobertura e garantir parâmetros técnicos ideais
do revestimento, é fundamental garantir uma mão-de-obra de alta qualidade. Para alcançar a alta qualidade exigida nos
trabalhos de cobertura, são necessários treinamentos teóricos e práticos.
O objetivo deste guia é compartilhar os conhecimentos adquiridos durante o treinamento e fornecer orientação para
resolver problemas, que podem surgir durante a aplicação. Dá aos telhadores a oportunidade de se familiarizarem com
os bons padrões de desempenho, desdobramentos e outras questões importantes.

1.2 NOTAS JURÍDICAS
As informações e as recomendações relativas ao desempenho e à aplicação final dos produtos Selena são dadas de boafé. O produto deve ser manuseado e aplicado de acordo com o estado atual do conhecimento e experiência, seguindo
instruções fornecidas pelo fabricante. O produto deve ser utilizado para o propósito pretendido e em conformidade com
as recomendações fornecidas.
A Selena não se responsabiliza por quaisquer defeitos devido a um processo de inscrição inadvertido ou condições de
armazenamento inadequadas. A empresa não é responsável por mudanças nas propriedades dos produtos decorrentes
do não cumprimento das informações e orientações fornecidas pela Selena.
Os usuários são obrigados a cumprir com os requisitos contidos na Ficha de Dados Técnicos. Uma cópia da Ficha de
Dados Técnicos atual da Selena está disponível mediante solicitação.

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O DESEMPENHO
2.1 NOSSO PRODUTO CUMPRE COM AS DIRETRIZES EUROPEIAS PARA CONSTRUÇÃO
O COOL-R cumpre com a DIRETRIZ ETAG 005 PARA APROVAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA DE APLICADOS LÍQUIDOS PARA KITS
DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS

2.2 REQUISITOS DE DESEMPENHO ADEQUADO
2.2.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS
A estrutura do telhado foi projetada de acordo com os padrões e requisitos gerais. É essencial que seja suficientemente robusta.
O substrato deve ser limpo, seco e suave - veja o ponto 5.2 [PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE]

2.2.2 FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE
Em caso de aplicação mecânica, é necessário assegurar o fornecimento de eletricidade sem flutuações de tensão que possam
interferir no funcionamento da máquina de pulverização.

2.3 O ARMAZENAMENTO DO COOL-R NO CANTEIRO DE OBRAS
Proteja do superaquecimento. Armazene em temperatura + 5°C a + 25°C. Proteja do congelamento.
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2.4 LIMITAÇÃO DO USO
Produto usado em superfícies sensíveis, por exemplo, cobre e suas ligas podem causar descoloração do substrato. O
revestimento impermeabilizante é usado para cobrir os telhados excluídos de qualquer tráfego de pedestres. O tráfego de
pedestres é permitido apenas durante a manutenção ou outros reparos necessários (P2 - de acordo com a ETAG 005
Carga de usuário moderada - acessível apenas para manutenção do telhado). Em caso de aplicação por pulverização,
observe que as obras não podem ser realizadas em um dia com vento.

2.5 CONFORMIDADE DO COOL-R COM OUTROS MATERIAIS
O COOL-R pode ser aplicado na maioria dos materiais de construção e revestimentos de telhado, tais como: membranas de
betume, membranas sintéticas PVC e EPDM, chapas de aço inoxidável, chapas de aço galvanizado, telhas de cerâmica e
cimento, superfícies de concreto e cimento.

3. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
O tipo de ferramentas utilizadas para o aplicativo:
• manual
• mecânico

3.1 APLICAÇÃO MANUAL
O COOL-R pode ser aplicado manualmente usando as seguintes ferramentas:
• rolo com uma alça longa projetada para produtos líquidos acrílicos,
• rolo de veludo com cerdas curtas + telescópio,
• rolo de veludo pequeno com cerdas curtas de 10 cm,
• escova para tratamento de detalhes,
• tesouras,
• bandejas de tinta,
• baldes de polietileno,
• sacos de lixo,
• fita adesiva.

3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA
O COOL-R pode ser pulverizado usando máquinas de pulverização. Aqui estão os parâmetros recomendados:
Máquina de pulverização adequada para todos os tipos de materiais líquidos. Dispositivo do tipo: "sem ar" com
acionamento a ar, elétrico ou de combustão. Especificação da bomba:
• pressão

200 bar

• gerador

min

5kW

Especificação do bico HDA 633 - HDA 823
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3.3 REFORÇO
Para atingir um desempenho ideal, toda a superfície deve ser reforçada com COOL-R RF, conforme especificado nas
diretrizes do fabricante e na ETAG 005. Para confirmar a viabilidade de opções de aplicação não reforçadas não
especificadas, consulte nosso Departamento Técnico.
Para todos os tratamentos cintilantes e tratamentos de detalhes, use o reforço COOL-R RV.

4. PRODUTOS
Para realizar o adequado sistema de revestimento de impermeabilização COOL-R, recomenda-se a utilização dos seguintes produtos:
• COOL-R camada inferior cinza - 15 kg
• COOL-R camada superior branca - 15 kg
• COOL-R RV - reforço para conexões de elementos verticais e cintilantes
• COOL-R RF - reforço para superfície plana do telhado (no caso de a superfície do telhado precisar de reforço)
• X-treme - vedante de cobertura ou outro vedante com as mesmas propriedades (se houver necessidade de reparar rachaduras,
arranhões)
• Abizol -G - betume ou outro mástique de reparação com as mesmas propriedades (se houver necessidade de reparar rachaduras,
furos)
• Base-R W - iniciador de betume SBS modificado (caso algumas partículas na superfície do telhado precisarem ser consolidadas
e/ou aumentar as propriedades de aderência superficial)

5. INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO
5.1 CONDIÇÕES DE TEMPERATURA
A faixa de temperatura de aplicação ideal para o COOL-R é + 5°C a + 40°C. O tempo de secagem depende das condições
climáticas. O COOL-R não pode ser aplicado durante precipitação ou sobre superfícies úmidas. Em caso de aplicação
por pulverização, observe que os trabalhos não podem ser realizados em dias com vento.
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5.2 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE

CONDIÇÃO

Muito boa, membrana de
betume sem rachaduras,
perda de cobertura.
(membrana de betume de 1-5
anos)

MEMBRANA DE
BETUME

Membrana de betume
com mais de 5
anos

Membrana de betume com
mais de 5 anos

Muito bom
- sem ferrugem, musgo
e rachaduras

PREPARAÇÃO

Limpe a superfície de todos
os elementos soltos e
partículas.
Limpe a superfície de todos os
elementos soltos e partículas.
O inchaço visível e as dobras
da membrana devem ser
reparadas com selante de
cobertura
ou mástique de
betume.
Limpe a superfície de todos os
elementos soltos e partículas.
O inchaço visível e as dobras
da membrana devem ser
reparadas com selante de
cobertura
ou mástique de
betume.
Após a reparação, a superfície
deve ser iniciada e estar livre
de graxa.

A superfície deve estar
desengordurada.

PRODUTOS

–

Mástique de betume ou
vedante de betume,
vendante de fibra X-Treme

Mástique de betume ou
vendante de fibra de borracha.
Iniciador à base de água.

Limpador orgânico à base
de isopropanol

METAL
Folha de metal com
rachaduras e aparecimentos
de ferrugem + tinta

CONCRETO

Capacidade mínima de
rolamento em
0,8 MPa

O substrato deve ser
mecanicamente limpo, livre
de poeira e, se necessário,
desengordurado.

Iniciar e reparar a
superfície

Produtos antioxidantes
Sealant para metal X-Treme
limpador orgânico à base de
isopropanol Fiber Sealant

Mástique com betume
iniciador à base de água

MANUAL PARA TELHADORES

5.3 PREPARAÇÃO DO PRODUTO
O COOL-R é entregue: em baldes plásticos
• COOL-R Camada inferior (cor cinza) - balde plástico com tampa cinza 15 kg (10l com descrição de cor em uma etiqueta)
• COOL-R Camada Superior (cor branca) - balde plástico com tampa cinza 15 kg (10l)
• Outros tipos de embalagens estão disponíveis mediante licitação.

5.4 APLICAÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS
Os produtos devem ser aplicados em duas camadas de espessura total de 1 mm (1 mm - é a espessura mínima para fornecer um
completo efeito de impermeabilização COOL-R).
• Superfície metálica, concreto

COR

CONSUMO

COOL-R CAMADA
INFERIOR
(BASE COAT)

cinza

0,9 kg/m

COOL-R CAMADA
SUPERIOR
(TOP COAT)

branco

0,9 kg/m

ESPESSURA DE CAMADA
ÚNICA

2

0,8 mm

2

0,8 mm

Para atingir uma espessura de revestimento de > = 1mm, o consumo estimado é de 1,48 kg/m 2

• Membrana de betume (substrato com cobertura mineral)

COR

CONSUMO

COOL-R CAMADA
INFERIOR

cinza

0,9 kg/m

COOL-R CAMADA
SUPERIOR

branco

0,9 kg/m

ESPESSURA DE CAMADA
ÚNICA

2

0,8 mm

2

0,8 mm

Para atingir a espessura do revestimento de > = 1,6 mm, o consumo estimado é de 1,77 kg/m 2

A aplicação da segunda camada (COOL-R camada superior - branca) pode ser realizada depois que a primeira camada
(COOL-R camada inferior cinza) estiver completamente seca. Tempo de cura da primeira camada (COOL-R camada
inferior cinza) = 2h (aproximadamente 23 graus C e umidade aprox. 50%) e está estritamente relacionado com as
condições climáticas. O produto obtém resistência à chuva após 90 minutos da aplicação (aproximadamente 23 graus C
e umidade de aproximadamente 50%). O tempo de cura para duas camadas para obter a resistência mecânica exigida é
de 24 horas.
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5.4.1 O QUE SÃO OS DETALHES DO TELHADO
Os detalhes do telhado são elementos de telhado plano que requerem processamento e fortalecimento adicionais.
1. Tratamento da parede vertical, sótãos, etc.
2. Chaminé.
3. Tratamento da claraboia.
4. Cintilantes: tubos de exaustão, drenos de telhado, etc.
5. Ventilação.

5.4.2 QUANDO UTILIZAR O REFORÇO COOL-R RF E COOL-R RV
Para obter parâmetros mecânicos de resistência ao reforço, tais como dureza ou resistência ao rasgo do sistema
COOL-R.

O reforço de toda a superfície deve ser realizado:
• No caso de a superfície do telhado estar danificada e com arranhões > 2mm use reforço COOL-R RF
• Ao longo das conexões de chapas metálicas (telhado coberto por chapas metálicas) - use reforço COOL-R RF

O reforço é necessário para todos os tratamentos, incluindo todos os cintilantes e superfícies verticais:
• Para cantos externos e internos - use reforço COOL-R RV
• Para superfícies verticais como paredes, sótãos, chaminés e cintilantes - use reforço COOL-R RV

No caso da renovação do telhado, a submissão de tecidos não-tecidos deve ser precedida de consulta com o
departamento técnico. Se você pretende ignorar o estágio de renovação do telhado feito de tecido não tecido, consulte
nosso departamento técnico para aprovação.
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APLICAÇÃO - ORDEM DE TRABALHO
5.5.1 SUPERFÍCIES VERTICAIS E CINTILANTES
Lembre-se!
A APLICAÇÃO DEVE SEMPRE SER REALIZADA A PARTIR DO
REFORÇO DE SUPERFÍCIES VERTICAIS E CINTILANTES.
Ordem de trabalho:
1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Dependendo: do tipo de substrato e da condição da superfície, a preparação apropriada da superfície deve ser realizada antes da
aplicação. Ver ponto 5.2 [PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE].
2. REFORÇO DE CORTE COOL-R RV
Reforço Cool R-RV deve ser cortado em uma forma desejada, dependendo do tipo de peças no telhado. Ver ponto
8.0 [REALIZAÇÃO DOS DETALHES – DESENHOS CAD]
3. APLICAÇÃO DE COOL-R (CAMADA INFERIOR - CINZA)
A superfície do telhado deve primeiro ser revestida com COOL-R (camada inferior - cinza) mecanicamente ou
manualmente usando a ferramenta apropriada - veja a seção 3.0 [MÁQUINA E FERRAMENTAS].
4. APLICAÇÃO DO COOL-R RV
A forma de corte do dissipador de reforço na camada inferior do COOL-R e pressionada com uma escova ou rolo, de modo a
submergir o reforço completamente no produto.
• O COOL-R deve ser aplicado aprox. 5 cm acima da borda do reforço.
• O reforço deve ser completamente submerso no COOL-R (camada inferior - cinza).
• As sobreposições de reforço devem ter um mínimo de 10 cm.
5. APLICAÇÃO DO COOL-R (CAMADA SUPERIOR - BRANCA)
Após a primeira camada (COOL-R camada inferior cinza) estar completamente seca, aplique a segunda camada (COOLR camada superior - branca) usando o mesmo método de aplicação.

Lembre-se!
EM CASO DE APLICAÇÃO MECÂNICA, UMA MÁQUINA DEVE SER LIMPA
ANTES DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA CAMADA.

MANUAL PARA TELHADORES

5.5.2 APLICAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE PLANA DE TELHADO SEM REFORÇO
Se o revestimento de reforço não for necessário, vide ponto 5.4.2 [Indicações de uso de reforço], o COOL-R pode ser
aplicado diretamente na superfície.
ORDEM DE TRABALHO
1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Dependendo do tipo de substrato e da condição da superfície, a preparação adequada da superfície deve ser realizada
antes da aplicação. Ver ponto 5.2 [PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE]
2. APLICAÇÃO DE COOL-R (CAMADA INFERIOR - CINZA)
A superfície do telhado deve, em primeiro lugar, ser coberta pela camada inferior do COOL-R (cinza) mecanicamente ou
manualmente. Ver ponto 3.6 [MÁQUINAS E FERRAMENTAS].
A aplicação da segunda camada (COOL-R camada superior - branca) pode ser realizada após a primeira camada (COOLR camada inferior cinza) estar completamente seca. O tempo de cura da primeira camada (COOL-R camada inferior cinza)
é de pelo menos 2h e está estritamente relacionado às condições climáticas.
3. APLICAÇÃO DO COOL-R (CAMADA SUPERIOR - BRANCA)
Após a primeira camada (COOL-R camada inferior cinza) estar completamente seca, aplique a segunda camada (COOLR camada superior branca) usando o mesmo método de aplicação. Em caso de aplicação mecânica - a aplicação deve
estar "em cruz" (as tiras da primeira camada devem ser perpendiculares às tiras da segunda camada).

Lembre-se!
EM CASO DE APLICAÇÃO MECÂNICA, UMA MÁQUINA DEVE SER LIMPA ANTES
DA APLICAÇÃO DE SEGUNDA CAMADA. A CAMADA DE SUPERFÍCIE BRANCA DO
COOL-R DEVE SER APLICADA PERPENDICULARMENTE À CAMADA CINZA DO
INICIADOR COOL-R. O PRODUTO DEVE SER DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE EM
TODA A BARRA. EM CASO DE DEFEITOS NESTES LOCAIS, O PRODUTO DEVE
SER REAPLICADO.
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5.5.3 APLICAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE PLANA DE TELHADO COM REFORÇO
Ordem de trabalho:
1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Dependendo: do tipo de substrato e da condição da superfície, a preparação apropriada da superfície deve ser realizada antes da
aplicação. Ver ponto 5.2 [PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE].
2. APLICAÇÃO DO COOL-R RF
• O reforço deve ser totalmente submerso no COOL-R (camada inferior - cinza).
• O reforço deve ser totalmente submerso em toda a superfície com sobreposições longitudinais e frontais.
• Recomendamos realizar sobreposições longitudinais com um mínimo de 8 cm e sobreposições dianteiras frontais com no mínimo
12 cm.
3. APLICAÇÃO DO INICIADOR COOL-R CINZA
Aplicação do iniciador COOL-R cinza em uma superfície plana pode ser feita de maneira mecânica ou manual usando ferramentas
apropriadas - veja a seção 3.0 [EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS].
4. APLICAÇÃO DO COOL-R (CAMADA SUPERIOR - BRANCA)
Após a primeira camada (COOL-R camada inferior cinza) estar completamente seca, aplique a segunda camada (COOLR camada superior branca) usando o mesmo método de aplicação.

Lembre-se!
NO CASO DE APLICAÇÃO MECÂNICA, UMA MÁQUINA DEVE SER LIMPA
ANTES DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA CAMADA. EM CASO DE APLICAÇÃO MECÂNICA A APLICAÇÃO DEVE SER "EM CRUZ" (AS TIRAS DA PRIMEIRA CAMADA DEVEM SER
PERPENDICULARES ÀS TIRAS DA SEGUNDA CAMADA).

5.6 OBRAS PÓS-APLICAÇÃO
As ferramentas devem ser limpas e as sujeiras removidas com água antes que os produtos sequem. Caso o produto
esteja seco, use gasolina ou xileno para limpeza. A máquina de pulverização deve ser limpa de acordo com as diretrizes
do fabricante.
Após a abertura, o produto deve ser usado em 3 meses, se armazenado na embalagem original de acordo com a ficha técnica.

6. OBSERVAÇÕES DE FECHAMENTO
O produto COOL-R fornece revestimento de resistência ajustado ao tráfego de pedestres em nível P2 de acordo com a ETAG
005 (carga de usuário moderada - acessível apenas para manutenção do telhado). Isso significa que o tráfego de pedestres é
permitido durante permanência de curto prazo no telhado para fins de manutenção. Não é permitido ficar no telhado por mais
tempo.
Recomendamos verificar a condição de revestimento a cada 3 anos. Sempre que um defeito local aparece, é necessário realizar
manutenção para restaurar a continuidade do revestimento.
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7. MANUTENÇÃO E USO DO TELHADO REVESTIDO COM O SISTEMA COOL-R
1. A operação e manutenção do telhado feitas com o sistema COOL-R devem ser compatíveis com a finalidade do
material de cobertura que foi projetado e fabricado.
2. Não permita o tráfego de pedestres na cobertura do telhado, exceto breves visitas de manutenção a serem realizadas
duas vezes por ano - na primavera e no outono, bem como visitas técnicas relacionadas à operação de dispositivos e
sistemas instalados no telhado, assim como o serviço atual do telhado (por exemplo, para remoção de neve).
3. Lembre-se de limpar periodicamente o telhado da lama restante e outros contaminantes, como folhas, ramos, etc.
Para isso, recomenda-se a utilização de lavadora de pressão:
• pressão da água máxima de 13 MPa,
• distância do bocal da superfície do telhado de pelo menos 30 cm,
• na necessidade de limpar o revestimento, use água com adição de detergente
biodegradável.
4. Não é permitida a remoção de gelo e neve acumulados devido ao risco de danos mecânicos da camada superior. Para
este fim, recomenda-se o uso de uma pá de plástico com rodas.
5. Não use sal para degelo do telhado. É permitido o uso de cabos e materiais de aquecimento no
telhado.
6. Qualquer local que desperte dúvidas sobre o vazamento deve ser detectado e reparado de acordo com o procedimento
de dados de reparação de danos. A descontinuidade do revestimento deve ser complementada com o mesmo material
COOL-R (camada superior - branca). Qualquer local onde ocorrer um vazamento deve ser detectado e reparado de acordo
com o procedimento, conforme especificado nos dados de reparação de danos. Qualquer espaço na superfície deve ser
preenchido com o mesmo material, ou seja, COOL-R camada superior branca.
7. O caminho de movimento tecnológico dedicado às pessoas responsáveis pela manutenção do telhado deve ser
marcado ou reforçado adicionalmente pelo reforço COOL-R RF ou reforçado com uma camada mais espessa.
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8. REALIZAÇÃO DE DETALHES

TELHAS DE CONCRETO PROTENDIDO - W

MANUAL PARA TELHADORES

TELHAS DE CONCRETO PROTENDIDO – W – MS LIQUIDO

MANUAL PARA TELHADORES

TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAL – TP40

MANUAL PARA TELHADORES

SUPERFICIE DE CONCRETO COM REFORÇO - LAJES

MANUAL PARA TELHADORES

SUPERFICIE DE CONCRETO – LAJES – MS LIQUIDO

MANUAL PARA TELHADORES

TELHAS METÁLICAS ZIPADAS

MANUAL PARA TELHADORES

TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO

MANUAL PARA TELHADORES

PLATIBANDA DE CONCRETO

MANUAL PARA TELHADORES

TUBULARES – SUBSTRATO DE CONCRETO

MANUAL PARA TELHADORES

TUBULARES – SUBSTRATO METÁLICO

MANUAL PARA TELHADORES

REVESTIMENTO CALHA METÁLICA

MANUAL PARA TELHADORES

REVESTIMENTO CALHA CONCRETO

MANUAL PARA TELHADORES

Daniela Assumpção
Business Development Manager – Cool-R
Daniela.doracio@selena.com
mobile: +55 51 9 8124-0059
phone: +55 41 3026 0306

SELENA SULAMERICANA
Rua Carneiro Lobo, 468 - 6º andar
Água Verde, Curitiba – PR.. CEP: 80.240-240
www.cool-r.com.br

MANUAL PARA TELHADORES

