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                                       REFLETECH GOLD 

 

 

O Refletech Gold é uma borracha liquida especialmente concebida para 

revestimentos impermeabilizantes termo acústicos para coberturas, novas 

ou usadas. Com a sua inerente resistência à sujidade (pick-up), o 

Refletech Gold foi desenvolvido de forma a cumprir os requisitos da norma 

ASTM D - 6083 (que especifica revestimentos para coberturas). 

Projetado para revestimentos de teto e paredes e com ótimo custo-

benefício, oferece um bom equilíbrio de propriedades, tais como alta 

refletância e emitância, resistência às intempéries, alongamento, 

resistência à água, redução de ruidos e resistência acida e cáustica. 

De acordo com estudos americanos um sexto da energia gerada é 

utilizado para refrigerar edifícios. Coberturas pintadas com Refletech Gold 

refletem a energia solar podendo reduzir a temperatura por até 30º C. 

Revestimentos de alta refletância têm demonstrado eficácia na redução da 

demanda de ar condicionado e na redução dos custos de energia. No 

entanto, a fim de funcionar corretamente, estes revestimentos devem 

demonstrar o desempenho de campo em condições de exposição severa. 

Mais notadamente, as coberturas são estruturalmente dinâmicas; ou seja, 

elas se expandem e contraem, como resultado do movimento da 

construção devido as mudanças na temperatura e choques térmicos 

causados pelo mau tempo. Desta forma a HM Rubber desenvolveu o 

Refletech Gold, uma borracha liquida com excelente memoria elástica de 

maneira a tolerar estas dinâmicas de movimento sobre uma ampla gama 

de temperaturas extremas.  
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Além disso, o Refletech Gold pode manter uma lamina d’agua por tempo 

ilimitado. Esta água ainda pode conter microrganismos, que podem afetar 

adversamente o revestimento, por isso também é resistente a algas e 

bolor.  

O mais notável do ponto de vista da refletividade é a necessidade do 

revestimento manter a refletância. Um revestimento pode possuir 

excelentes propriedades iniciais de refletância, mas rapidamente pode se 

tornar sujo e perder sua capacidade de refletir a radiação solar.  

A borracha utilizada na confecção do Refletech Gold foi escolhida depois 

de exaustivos testes comparativos com resinas acrílicas disponíveis no 

mercado. 

 

Imagem de painéis de teste depois de 500 horas em solução de Oxido de Ferro 

 

                    

                               ACRILICO PADRÃO     REFLETECH GOLD    
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Para estes testes de sujidade (conhecido como dirt pick up), empregamos 

um método simples que consiste na aplicação de uma pasta de pigmento 

de óxido de ferro, em solução, numa superfície revestida.  

 

Espessura da camada 

A espessura adequada para revestimentos de coberturas tem sido um 

tema de muita discussão e estudo na indústria. 

Em geral, revestimentos de coberturas devem ser aplicados a um mínimo 

de 0,508 mm secos para atingir a flexibilidade e longevidade.  

A flexibilidade é importante porque coberturas tendem a expandir e 

contrair. Nestas situações, é importante que o revestimento se mova com 

a cobertura. Seria bom salientar que a norma ASTM D6083, que 

normaliza esta aplicação, requer a realização de todos os testes mecânicos 

em uma espessura de filme seco de 0,508 mm. 

 Outra razão fundamental para a espessura adequada do filme é para 

proteger eficazmente o substrato da cobertura dos nocivos raios 

ultravioleta do sol (UV). Estes raios, que constituem apenas cerca de 10% 

da energia solar, causam a maior parte da degradação das membranas de 

revestimentos.  

O Refletech Gold trabalha com eficiência espalhando a energia solar, 

impedindo-a de alcançar o substrato. No entanto, isto só pode ser 

conseguido por meio de bloqueadores de UV presentes em quantidades 

suficientes para impedir que a energia de UV atinja o substrato. Um teste 

rápido desta teoria pode ser executado, fazendo levantamentos de várias 

espessuras em superfícies pretas. Observa-se que em espessuras mais 

baixas, a superfície negra vai se mostrar através do revestimento e fazer o 



 

HM RUBBER IND. E COM. LTDA                                                                                   RUA ANTONIO ZIELONKA Nº 600 – BARRACÃO 1/2 – PINHAIS – PARANÁ 
CNPJ: 1.1621.915/0001-30                                                                                           INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.535.571-60 

 
 

revestimento branco aparecer na cor cinza. Em espessuras mais elevadas, 

este efeito irá desaparecer à medida que o revestimento esconde 

completamente a superfície abaixo dela.   

Um fato é de que todas as coberturas irão falhar ao longo do tempo, 

devido aos efeitos climáticos e a exposição aos raios UV do sol. Ao longo 

do tempo, os elementos pagam seu preço pela decomposição dos seus 

componentes químicos. Em revestimentos de coberturas especificamente, 

a energia ultravioleta lentamente vai quebrar a molécula ao longo do 

tempo e camadas microscópicas do revestimento vão ser lentamente 

lavadas. Portanto revestimentos aplicados em espessuras maiores têm um 

melhor desempenho a longo prazo sendo que a espessura é muitas vezes 

o principal fator da extensão da garantia. 

 

Tecnologia  

Na composição do Refletech Gold é utilizada tecnologia de ponta que alia 

altas características físico químicas às microesferas ocas proporcionando 

baixíssima condutividade térmica com excelente lavabilidade e 

resistência.    

     

 Microesferas – Como funciona: 

Por serem ocas, produzem espaços vazios estáveis que proporcionam baixa 

constante dielétrica e baixíssima condutividade térmica.  

Quimicamente estáveis, as microesferas recebem tratamento químico 

promovendo uma perfeita interação com a borracha. 
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 A capacidade de trabalhar com sucesso do Refletech Gold é uma fusão de 

sua alta refletividade e emitância, a sua resistência à sujidade (sujeira pick-

up), a resistência à agua e sua capacidade de manter suas propriedades 

funcionais depois de anos de serviço de campo.        

 

Vantagens do Refletech Gold 

• Reduz a energia requerida para a refrigeração. 

• Alta refletância e emissividade. 

• Aumenta a vida útil do sistema. 

• Menor emissão de gases do efeito estufa. 

• Melhora o conforto térmico. 

• Reduz os custos de manutenção. 

• Atenua as ilhas urbanas de calor. 

• Redução da demanda de pico de energia elétrica. 

• Redução acústica. 

• Alta flexibilidade e memoria elástica. 

• Melhor adesão aos substratos. 
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• Baixíssima absorção de agua. 

• Resistente ao ozônio, chuva ácida, impacto, salinidade, fungos e 

bactérias. 

• Inibidor de ferrugem. 

Aplicação: 

• Lavar a superfície a ser revestida com máquina de pressão de modo 

que a superfície esteja livre de poeira, gordura, óleos, materiais 

estranhos, etc. 

• Aguarde até que a superfície esteja completamente seca; 

• Se necessário, faça a calafetação parafusos, grampos de fixação, 

juntas dos azulejos, buracos e rachaduras com tecido estruturante; 

• O Refletech Gold vem pronto para aplicar, pode ser homogeneizada 

com o auxílio de um bastão até uma consistência uniforme; 

• Aplicar a primeira demão com o rolo de lã de carneiro, escova, pincel 

ou equipamentos mecânicos (bomba -menos Air).  

• Aguardar a cura; 

• Aplicar demãos subsequentes, transversalmente, até atingir o efeito 

térmico desejado; 

 

Consumo recomendado 

 0,85 Litros/m²                                                 

                       

Limpeza: 

Todas as ferramentas e equipamentos devem ser limpos com solvente. 
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Cuidados de manuseio: 

Os vapores de solventes são mais pesados do que o ar e vão depositar na 

parte inferior da área de aplicação. 

Use equipamento de proteção respiratória com filtros projetados para 

remover vapores orgânicos se os limites ocupacionais são excedidos. 

Use luvas de borracha nitrílica ou neoprene para evitar contato com a 

pele. 

Use óculos de segurança com proteção lateral pois podem ocorrer 

respingos. 

Se ocorrer contaminação da roupa usada na aplicação. Retirar e lava-la 

antes de usá-la novamente. 

Use com camisas de manga longa para minimizar a exposição da pele. 

Lavar as mãos antes de comer, fumar ou ir ao banheiro. Alimentos ou 

bebidas não devem ser consumidos na área onde este produto é 

armazenado. Lave bem as mãos após o manuseio. 

 

 

NOTA: As informações contidas neste documento são o resultado de 

nossos testes e da nossa experiência, e são relatados de boa-fé. Uma vez 

que nós não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser 

expostos a qualquer responsabilidade em relação aos resultados obtidos e 

as possíveis perdas provenientes de um uso incorreto do produto. Por este 

motivo, recomendamos sempre realizar testes previamente, de acordo com 

as circunstâncias específicas.                                                                                                       


