
NOSSOS
PRODUTOS



A Home.Collection é uma empresa preocupada com sua segurança. Conta 
com uma grande estrutura para proporcionar produtos de con�abilidade e 
qualidade incomparável à sua residência, empresa, órgão ou instituição.

Para agregar valores fortes de compromisso e qualidade, a Home.Collection 
trabalha com empresas quali�cadas para realizarem a aplicação de seus 
produtos em todo o território nacional, o que garante um processo 100% 
seguro e con�ável.

Home.Collection 
Qualidade incomparável.



A Manta Asfáltica 3mm Home.Collection é uma manta impermeabilizante pré-fabricada à base de 
cimento asfáltico modi�cado, estruturada com �lme de polietileno de alta densidade, proporcionando 
a manta excelente aderência, durabilidade e resistência, o que garante perfeita impermeabilização da 
área a ser utilizada.
Necessita de proteção mecânica.

INFORMAÇÕES GERAIS

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Resistência ao Rasgo
Resistência ao Impacto 0 C
Absorção de Água
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe C

180 N
180 N
100 N
2,45 J
1,5 %
-5 C
0 C

NBR 9952/07 Tipo II - 5 anos de Garantia

Ensaios Análise

NORMAS E GARANTIAS

TABELA DE ENSAIOS

Manta Asfáltica Home.Collection
Polietileno

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na impermeabili-
zação de lajes, marquises, áreas frias, 
banheiros, cozinhas, áreas de serviço, 

sacadas, varandas, drywall, �oreira, viga 
calha, tanque, encosta em superfície de 

concreto e todas as áreas onde se 
deseja uma maior durabilidade 

e desempenho.

A Manta Asfáltica 35kg/3mm/4mm Home.Collection é uma manta impermeabilizante pré-fabricada a 
base de cimento asfáltico modi�cado, estruturada com �lme de polietileno de alta densidade. Auto 
protegida na área exposta com �lme de alumínio com alta resistência. Além de estanqueidade, 
proporciona uma diminuição considerável de temperatura no interior do local aplicado, além de 
reduzir o ruído e impacto da chuva.

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Resistência ao Rasgo
Resistência ao Impacto 0 C
Absorção de Água 
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe C

180 N
180 N
100 N
2,45 J
1,5%
-5 C
0 C

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 9952/07 Tipo II - 5 anos de Garantia

Ensaios Análise

NORMAS E GARANTIAS

TABELA DE ENSAIOS

Manta Asfáltica Home.Collection 
Polietileno Alumínio Premium

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na impermeabili-
zação de lajes, telhas de �brocimento, 
telhas metálicas, calhas de concreto, 

lajes inclinadas de pequena dimensão, 
pavilhões, ginásios, sheds, cúpulas, 
marquises e todas as áreas onde se 

deseja uma maior durabilidade 
e desempenho.

A Manta Asfáltica 3mm/4mm Home.Collection é uma manta impermeabilizante pré-fabricada à base 
de cimento asfáltico modi�cado com plastômeros (APP) elastômeros (SBS), estruturada com não- 
tecido de poliéster pré-estabilizado com resina termo�xada. Proporciona uma diminuição considerá-
vel de temperatura no interior do local aplicado e reduz o ruído e impacto da chuva. Auto protegida 
com uma película aluminizada altamente �exível e resistente.

INFORMAÇÕES GERAIS

Manta Asfáltica Home.Collection 
Poliéster Alumínio Premium

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Impermeabilização de lajes de 
cobertura em geral, telhados, calhas, 
marquises, abrigos de gás, telhado 

galvanizado ou �brocimento, viga calha, 
abóbada, beiral, sheds, cúpulas, 

telhados em geral e todas as áreas 
onde se deseja uma maior 

durabilidade e desempenho.

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Resistência ao Rasgo 
Resistência ao Impacto 0 C 
Absorção de Água 
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe A

NBR 9952/07 Tipo II - 5 anos de Garantia

Ensaios Análise

NORMAS E GARANTIAS

TABELA DE ENSAIOS

400 N
400 N
120 N
2,45 J
1,5 %
-5 C
0 C



A Manta Asfáltica 3mm/4mm Home.Collection é uma manta impermeabilizante pré-fabricada à base de 
asfalto modi�cado com polímeros, estruturada com não tecido de �lamentos contínuos de poliéster, 
resinado e termo �xado, proporcionando à manta excelente aderência, durabilidade e resistência, o que 
garante uma excelente impermeabilização da área a ser utilizada.

INFORMAÇÕES GERAIS

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Resistência ao Rasgo
Resistência ao Impacto 0 C
Absorção de Água 
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe A

180 N
180 N
100 N
4,90 J
1,5 %
-5 C
-10 C

NBR 9952/07 Tipo II - 5 anos de Garantia

Ensaios Análise

NORMAS E GARANTIAS

TABELA DE ENSAIOS

Manta Asfáltica Home.Collection
Poliéster 

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na impermeabiliza-
ção de áreas frias, banheiros, caixa 

d’aqua, cozinhas, lajes, baldrames, calhas, 
lavabos, pisos de barriletes, barreiras de 
vapor de varandas, terraços, sistema de 
dupla manta e todas as áreas onde se 

deseja uma maior durabilidade e 
desempenho.

A Manta Asfáltica 3mm/4mm Home.Collection é uma manta impermeabilizante elaborada a base 
de asfaltos modi�cado com plastômeros (APP) elastômeros (SBS), estruturada com o não tecido 
de poliéster pré estabilizado com resina termo�xada. Assim caracteriza-se pela sua alta 
resistência a tração, a punção e ao rasgamento, qualidades que se apresentam de forma 
homogênea por toda a manta.

INFORMAÇÕES GERAIS

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Flexibilidade à Baixa Temperatura
Absorção de Água 
Resistência ao Rasgo 
Resistência ao Impacto 0 C

400 N
400 N
-5 C
1,5%
120 N
4,9 J

NBR 9952/07 Tipo III

Ensaios Análise

NORMAS 

TABELA DE ENSAIOS

Manta Asfáltica Home.Collection
Poliéster TIII

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na impermeabiliza-
ção de lajes de grandes dimensões, 

estacionamentos, heliportos, piscinas, 
cortinas, calhas, tanques, túneis, viadutos, 
espelhos d’água, áreas sujeitas a maiores 

deformações estruturais e todas as 
áreas onde se deseja uma maior 

durabilidade e desempenho.

A Manta Asfáltica 4mm Home.Collection Transitável é uma manta impermeabilizante pré-fabricada à 
base de cimento Asfáltico modi�cado com plastômeros (APP) elastômeros (SBS), estruturada com 
não-tecido de poliéster pré–estabilizado com resina termo�xada. Assim caracteriza-se pela sua alta 
resistência à tração, à punção e ao rasgamento, qualidades que se apresentam de forma homogênea 
por toda manta, possuí acabamento de geotextil, dispensando proteção mecânica.

INFORMAÇÕES GERAIS

Tração Longitudinal 
Tração Transversal 
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe C

400 N
400 N
-5 C
-10 C

NBR 9952/07 Tipo II - 5 anos de Garantia

Ensaios Análise

NORMAS E GARANTIAS

TABELA DE ENSAIOS

Manta Asfáltica Home.Collection
Transitável

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na impermea-
bilização de laje de grandes 

dimensões, calhas, shed´s, abrigos 
de gás, e todas as áreas onde se 

deseja uma maior durabilida-
de e desempenho.

A Manta Asfáltica Home.Collection é uma manta impermeabilizante feita a base de asfaltos 
modi�cados com polímeros plastoméricos, armada com um não tecido de �lamentos de poliéster 
agulhado, previamente estabilizado com resina termo �xada, auto protegida por grânulos minerais.

INFORMAÇÕES GERAIS

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Resistência ao Rasgo
Resistência ao Impacto 0 C
Absorção de Água 
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe C

400 N
400 N
120 N
4,9 J
1,5%
-5 C
-10 C

NBR 9952 - 5 anos de Garantia

Ensaios Análise

NORMAS E GARANTIAS

TABELA DE ENSAIOS

Manta Asfáltica Home.Collection 
Ardoziada

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na impermea-
bilização em lajes de cobertura 

exposta sem trânsito, abobadadas, 
marquises, sheds e cúpulas. 

Caracteriza-se pela alta 
�exibilidade, resistência à 
tração e ao rasgamento.



A Manta Asfáltica 4mm Home.Collection é uma manta impermeabilizante de alta performance, pré-fabrica-
da à base de cimento asfáltico modi�cado com plastômeros ( APP ) elastômeros (SBS), estruturada com 
não-tecido de poliéster pré-estabilizado com resina termo�xada. Assim caracteriza-se pela sua alta 
resistência à tração, à punção e ao rasgamento, qualidades que se apresentam de forma homogênea por 
toda manta. Contém em sua formulação, herbicida para inibir a penetração das raízes das plantas. 

INFORMAÇÕES GERAIS

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe A

400 N
400 N
-5 C
-100 C

NBR 9952/07 Tipo II - 5 anos de Garantia

Ensaios Análise

NORMAS E GARANTIAS

TABELA DE ENSAIOS

Manta Asfáltica Home.Collection
Anti-Raiz

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na 
impermeabilização de jardins, 
�oreiras e todas as áreas onde 

se deseja uma maior 
durabilidade e                
desempenho.

Emulsão asfáltica para imprimação, a base de dispersão de cimento asfáltico em água. 
Secagem rápida, sem cheiro, indicado para ambiente fechado. Alta concentração de 
asfalto e excelente rendimento na aplicação. Excelente capacidade de penetração.

INFORMAÇÕES GERAIS

Massa Especí�ca
Secagem ao Toque (23 C 2 C)
Consumo
Embalagens

0,99 a 1,08 g/cm³
4 a 6 horas
0,3 a 0,5 l/m² demão
3, 6, 18 e 200 litros

NBR 9686 

Ensaios Análise

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Primer Home.Collection
Base Água

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Promotor de aderência (primer) 
entre o substrato e o sistema de 

impermeabilização de base 
asfáltica. É utilizado para 
substrato em áreas que 

receberão impermeabiliza-
ção com manta 

asfáltica.

É uma solução asfáltica para imprimação, à base de asfalto diluído em solventes apropriados, para 
aplicação a frio e pronta para uso. 

INFORMAÇÕES GERAIS

Massa Especí�ca
Secagem ao Toque (23 C 2 C)
Consumo 
Embalagens

0,88 a 0,93 g/cm³
2 horas
0,3 a 0,5 l/m² demão
3, 6, 18 e 200 litros

NBR 9686

Ensaios Análise

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Primer Home.Collection
Base Solvente

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Boa capacidade de penetração. 
Promotor de aderência (primer) entre 

o substrato e o sistema de 
impermeabilização de base asfáltica. 

Secagem rápida, concentração de 
asfalto e excelente 

rendimento na 
aplicação.



A Argamassa Home.Collection é um impermeabilizante cimentício de base acrílica, composto por uma 
combinação de resinas, aditivos e cimentos especiais; semi-�exível e bicomponente, desenvolvido 
para uma impermeabilização rápida em locais com pouca movimentação da estrutura.

Consumo
Cura
Secagem ao Toque
Consumo
Embalagens

950g/m² demão 3 a 4kg/m²
Min. 5 dias
2 a 6 horas entre demãos
0,3 a 0,5 l/m² demão
18kg

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 11905

Ensaios Análise

Consumo
Cura
Secagem ao Toque
Consumo
Embalagens

950g/m² demão 3 a 4kg/m²
Min. 5 dias
2 a 6 horas entre demãos
0,3 a 0,5 l/m² demão
18kg

Ensaios Análise

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Argamassa Home.Collection
Polimérica Semi-Flexível

É um impermeabilizante cimentício à base de resinas termoplásticas, aditivos e cimentos especiais, 
�exível e bicomponente, elaborado para permitir um revestimento impermeável com excelente 
aderência, �exibilidade e resistência mecânica.

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 14725

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Argamassa Home.Collection
Polimérica Flexível

É uma tela 100% poliéster ideal para estruturar membranas impermeabilizantes moldadas no 
local, como soluções e emulsões asfálticas, e membranas acrílicas, aumentando sua 
resistência à tração. 

Resistência a Tração
Consumo Estimado
Espaçamento da Trama
Gramatura
Alongamento Máx. Longitudinal 
Alongamento Máx. Transversal

95N
1,15m²/m²
1,5x1,5mm
35 a 40g/m²
35%
50%

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 9686

Ensaios Norma

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Tela Estruturante
Home.Collection

A Manta Líquida Home.Collection é um impermeabilizante de secagem rápida, com alto teor de 
sólidos, plasti�cante e aditivo especial. Forma uma membrana impermeabilizante que contribui 
para a agilidade da obra. 

Tração Longitudinal
Tração Transversal
Resistência ao Rasgo
Resistência ao Impacto 0 C
Absorção de Água 
Flexibilidade à baixa temp. Classe B
Flexibilidade à baixa temp. Classe C
Consumo

180 N
180 N
100 N
2,45 J
1,5 %
-5 C
0 C

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 13321

Ensaios Norma

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Manta Liquida
Home.Collection 

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na 
impermeabilização de lajes, 

telhados, pavilhões, ginásios, e 
todas as áreas onde se deseja 

uma maior durabilidade e 
desempenho.

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser usada no reparo de 
trincas e �ssuras estáticas em 
paredes, telhas, lajes, e todas 
as áreas onde se deseja uma 

maior durabilidade e 
desempenho.

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na impermeabilização 
de piscinas, reservatórios de água potável 

elevados, terraços, sacadas, cozinhas, áreas 
de serviços, banheiros, espelhos d’água, 
resiste à pressão positiva, além de ser 
aplicado a frio e todas as áreas onde 
se deseja uma maior durabilidade 

e desempenho.

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizado em reservatório 
enterrado, reservatório de água potável, 

paredes de subsolo, tanque, piscina 
enterrada, tanque, baldrame, muro de 

arrimo, cortina, poço de elevador, �oreira, 
piso frio em contato com o solo e no 
tratamento da umidade ascendente. 

Resiste à pressão negativa e 
pressão positiva.

1kg m²/4 de mão cruzada



A Fita Aluminizada Home.Collection é uma manta impermeabilizante elaborada à base de asfalto 
modi�cado com poliméricos elastomericos, protegida com um �lme de alumínio.

Embalagens

Espessura

10cmx10m / 15cmx10m 
20cmx10m / 25cmx10m 
45cmx10m / 90cmx10m
1mm

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 9686

Ensaios Análise

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Fita Aluminizada
Home.Collection

É uma emulsão asfáltica à base de água, composta por asfaltos modi�cados e aditivos. 
Pronta para uso, aplicada a frio.

INFORMAÇÕES GERAIS

TABELA DE ENSAIOS

Hidroasfalto
Home.Collection

A camada separadora Home.Collection é um �lme de polietileno de baixa densidade. Material que irá 
separar o sistema impermeabilizante da proteção mecânica. 

Consumo
Embalagem

1,10m²/m²
Rolo 360m

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 9686

Ensaios Análise

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Camada Separadora
Home.Collection

É uma membrana composta por �lme de poliéster metalizado, que proporciona maior conforto térmico 
no ambiente, deixando a temperatura mais agradável no verão e no inverno. Não é um produto 
impermeabilizante. 

Consumo estimado
Embalagem

1,15m²/m² 
Rolo 1m x 50m/1m x 25m

INFORMAÇÕES GERAIS

NBR 9686

Ensaios Análise

NORMAS

TABELA DE ENSAIOS

Subcobertura
Home.Collection

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada na 
impermeabilização, telhados, 
pavilhões, ginásios, e todas as 

áreas onde se deseja uma 
maior durabilidade e 

desempenho.

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Sempre utilizado na 
horizontal sobre o sistema 
impermeabilizante de laje, 

jardineira, marquise. 
Nunca utilize na 

vertical. 

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizadas em reparos 
de telhas, calhas, container, 

rufos, toldos, tubulações, baú de 
caminhão, vedação de caixa de 

ar-condicionado, toldo, 
lonas rasgadas e 

containers.

Ponto de Amolecimento °C
Consumo 
Secagem ao Toque (23°C 2°C)

90°C
500g/m²
4 a 6 horas

NBR 9686

Ensaios Norma

NORMAS

CAMPOS
DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizada como promotor 
de aderência (primer) entre o 

substrato e o sistema de impermea-
bilização de base asfáltica, e todas 

as áreas onde se deseja uma 
maior durabilidade e 

desempenho.



Matriz
Santa Cruz do Sul/RS
Rua Barão do Arroio
Grande, 1376

Fixo: (51) 3719-5555
Claro: (51) 9270-0000
Vivo: (51) 9999-0087
Tim: (51) 8111-0608

www.homecollection.com.br
contato@homecollection.com.br

Filial 2
Santa Rosa /RS
Avenida América, 915
CEP 98900-000

Fixo: (51) 3719-5555

Filial 3
Maringá/PR
Avenida Pintassilgo, 
589 Jardim Brasília
CEP 87083-085

Fixo: (44) 3305-3335
Claro: (44) 8824-8311
Vivo: (44) 9122-8929
Tim: (44) 9757-6800


