SOLUÇÃO DEFINITIVA DE
INFILTRAÇÕES
CAIXA D'ÁGUA, PISOS, SACADAS, LAJES

WEBSITE

WWW.NEOFIBRARS.COM.BR

APRESENTAÇÃO
EMPRESA
A Neofibra surgiu diante da constante
procura por condomínios, empresas
e residências na busca por soluções
para vazamentos e infiltrações que
incomodam, dão dor de cabeça e
estragam a estrutura do imóvel, sendo
consequentemente desvalorizado.
Desenvolvemos um trabalho
profissional, com matéria prima de
primeira linha aplicada com processo
de laminação manual que nos dá a
garantia de melhor qualidade, maior
durabilidade e segurança contra
vazamentos e infiltrações que corroeem
a estrutura de metal que sustenta e é a
base do concreto.
Pela sua versatilidade, o revestimento e
impermeabilização em fibra de
vidro pode ser aplicado também em
calhas de zinco ou concreto, azulejos,
marquises, piscinas, floreiras, garagens,
terraços, baús de caminhões,
construção civil, cisternas, telhados e
muito mais.

SERVIÇOS
- Impermeabilização de caixas d´água
de concreto (condomínios e
indústrias)
- Hidráulica voltada para caixas
d´água: troca de registro, boia,
pontão, alinhamento de tubos, etc.,
- Impermeabilização de pisos sem
retirar a cerâmica ou porcelanato
antigo.
- Revestimento com fibra de vidro em
tanques de metal para produtos
químicos, piscinas, reservatórios de
amianto.
- Conserto e revitalização de caixas
d´água de fibra.

APRESENTAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
COM FIBRA DE VIDRO
EM RESERVATÓRIOS
Desenvolvido pela Neofibra, a partir de
matérias-primas de primeira linha e
aplicado com processo de laminação
manual, os revestimentos e
impermeabilizações com fibra de vidro
são a garantia de melhor qualidade,
maior durabilidade e segurança contra
vazamentos e corrosão. Sua
versatilidade permite uma adaptação
perfeita com o concreto e outros
materiais como aço e madeira,
moldando–se perfeitamente com o
desenho do reservatório. Utilizamos
materiais especialmente desenvolvidos
para a função e a aplicação conforme
ABNT NBR 13210-2005

METODOLOGIA
APLICAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO:
1º passo: Secagem total do reservatório;
2º passo: Retirada de impermeabilizações antigas
(manta, vinil, etc);
3º passo: Reconstrução de partes deterioradas;
4º passo: Impermeabilização e análise de canos
(entradas e saídas);
5º passo: Aplicação de Art-prime (evita que a fibra
descole do concreto);
6º passo: Aplicação da resina poliéster Isoftálica
juntamente com a manta de fibra (fusão dos dois
componentes), formando uma camada de
aproximadamente 4 mm de espessura;
7º passo: Acabamento e análise de possíveis falhas;
8º passo: 1ª camada com gel Isoftálico na cor azul
piscina;
9º passo: Novamente acabamento e análise de possíveis
falhas;
10º passo: 2ª camada de gel isoftálico parafinado (a
parafina cria uma película na face do gel, evitando o
contato direto da água com o mesmo);
11º passo: Aguardar no mínimo 3 dias antes de encher o
reservatório;
12º passo: O reservatório é entregue limpo.

EQUIPE
Funcionários devidamente treinados e
equipados com EPIs próprios para as
funções a serem exercidas nas
dependências do condomínio. Colocamos
a disposição do cliente pessoas educadas
e aptas para a realização do serviço.
Químico responsável: Ângelo da Silva
Palma, Registro CRQ: 05303562.

SERVIÇOS REALIZADOS
VEJA AQUI

ANTES E
DEPOIS
Reservatório

REVESTIMENTO
tampas de reservatório

CONFIANÇA E QUALIDADE
GARANTIA

REFERÊNCIAS

Condomínio Ed. Farroupilha / Porto Alegre / Marco – (51) 98498-8196
Condomínio Ed. Bilbao / Porto Alegre / Ione – (51) 3342-4784
Condomínio Ed. Borges de Medeiros / Novo Hamburgo / Eloyr – (51) 99175-4090
Colégio Maria Auxiliadora / Canoas / Nestor – (51) 99650-3662
Condomínio Ed. Tommy / Porto Alegre / Carlos – (51) 99651-3200
Condomínio Ed. Delta Ville / Porto Alegre / Leandro – (51) 98161-0066
Condomínio Ed. Dom Pedro / Porto Alegre / Luiz Piovesan – (51) 98429-5635
Condomínio Ed. Vila Grimaldi / Porto Alegre / Bibiani – (51) 98425-9485
Condomínio Ed. Porto Belo / Porto Alegre / Gisele – (51) 98502-2368
Condomínio Ed. Vilage Renata / Porto Alegre / Ricardo – (55) 99921-8269
Condomínio Assis Brasil / Porto Alegre / Lígia – (51) 99887-0759
Condomínio Ed. Alhambra / Porto Alegre / Ovaldo – (51) 99113-4208
Condomínio Ed. Dom Carlos / Porto Alegre / Douglas – (51) 99671-1474
Cond. Ed. São Conrado / Porto Alegre / Joaquim – 99191-8493 (Serviço Realizado 30/11/2011)
Condomínio Ed. Carvalho De Freitas / Porto Alegre / Vera – (51) 99608-7651
Condomínio Ed. Santo Inácio / Poa – Diter – (51) 99114-0318
Condomínio Ed. Regente / Porto Alegre – Rodrigo – (51) 3225-3573

MAIS DE

5,000

clientes satisfeitos

EVITE DOR DE CABEÇA
CONDOMÍNIO

CHAME O
ESPECIALISTA
1- Visita gratuita
2- Contato facilitado via telefone, WhatsApp ou e-mail
3- Suporte 24 horas
4- Preço justo
5- Profissionalismo e organização
6- Matéria prima de primeira linha (qualidade superior)
7- Garantia de 10 anos
8- Solução definitiva em vazamentos
9- Equipe capacitadas e treinada (Químico responsável)
10- Facilidade de pagamento para condomínios

ORÇAMENTO
FAÇA AQUI

contato@neofibrars.com.br

(51) 99899 2749
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