
A TK MANTA é um protetor eficaz para pisos e superfícies durante obras ou reformas, conservando a
integridade das rochas ornamentais e revestimentos em geral de acidentes ocasiona-dos por fluxo de
pedestres, manuseio de equipamentos e ferramentas, funcionando como inter-face resistente ao tráfego
pesado, instalação de andaimes e escadas, contato com tintas e outros produtos químicos não corrosivos. 
Desenvolvida com tecnologia brasileira, é composta por 90% de material reciclado, possui dupla camada
de impermeabilização na parte superior e, na sua parte inferior (de cor escura), material anti-derrapante
SEM a presença de cola ou agentes que possam causar manchas no piso. Formato de 1 metro de largura 
e comprimento variável de acordo com a necessidade do  local.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

• PREPARO DAS SUPERFÍCIES: a área que será aplicada deve estar previa e totalmente limpa, SECA e Iivre 
   de pó, grãos ou outros objetos que, friccionados, possam arranhar o revestimento ou perfurar o
   protetor, graxas e outros elementos que possam prejudicar a aplicação correta.
• APLICAÇÃO de fácil manuseio. PISOS: Desenrolar a TK Nanta com a face escura e anti-derrapante 
   voltada para baixo em contato com o piso, esticando bem. O peso por m2 do material proporciona o 
   assentamento perfeito, não escorregando no piso. Após a cobertura total da primeira faixa de TK Manta,
   desenrolar a faixa seguinte próxima a já instalada, borda com borda. Repita o procedimento até que           
   todo o piso a ser protegido esteja totalmente coberto com o protetor. O acabamento das emendas é 
   feito por uma fita adesiva de junção especial (acompanhada), fixando ambas faixas em todo o 
   comprimento, sucessivamente, até concluir a cobertura total do revestimento  a ser protegido
   (Atenção: a colocação da fita adesiva  deve ser feita por toda a área, evitando que fiquem partes 
   descobertas ou vazadas). Utilize uma tesoura para retirar os excessos do protetor. RODAPÉS: Inicie o 
   processo desenrolando a TK Manta reservando uma aba proporcional ao tamanho do rodapé a ser 
   protegido. Não fixar a fita adesiva ao rodapé ou parede. Utilize uma régua metálica para criar um vinco
   entre o piso e o rodapé, pressionando a régua de encontro a emenda para atingir uma melhor 
   performance na instalação.

PREPARO E APLICAÇÃO

TK MANTA

FICHA TÉCNICA

 •  Fluxo de operários durante a obra/reforma;
 •  Manuseio de equipamentos e ferramentas;
 •  Contato com tintas e produtos químicos;
 •  Instalação de andaimes e escadas.
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• Jamais aplique a fita adesiva diretamente sobre o material a ser protegido. Utiliza-la apenas para unir as
   faixas de TK Manta umas as outras.
• A TK  Manta deve ser aplicada na superfície após 72 horas do piso assentado.
• A garantia do desempenho deste produto fica assegurada desde que a aplicação tenha sido realizada
   rigorosamente conforme as instruções acima.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES
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