
 
   

   

 

Malha CFX 40 AR 

 

1. DESCRIÇÃO 

A Malha CFX 40 AR é uma tela de fibra de vidro, feita de um tecido de vidro tipo E, revestida com material 

resistente ao ataque de álcalis. Apresenta excelentes propriedades mecânicas, incluindo resistência à água, 

flexibilidade, facilidade de manuseio, reduzida memória e elevada resistência ao envelhecimento.  

É amplamente utilizado para reforço estruturante em sistemas de impermeabilização, como em aplicações 

de coberturas, piscinas, reservatórios de água. Pode ser aplicada ainda como reforço para aplicações de 

pedras tipo mármore natural, piso elevado, gesso acartonado e sistemas de acabamento de isolamento 

térmico exterior (EIFS). 

 

2. INDICAÇÕES DE USO 

A Malha CFX 40 AR é um material de engenharia ideal para uso em construção com as seguintes aplicações:  

• Reforço estruturante em sistemas de Impermeabilizações (cimentícias ou não); 

• Reforço estruturante em sistemas de Isolamento Térmico Externo (EIFS); 

• Reforço de revestimentos externos (emboço, reboco e revestimentos cimentícios) 

É ideal para reforçar materiais cimentícios devido à sua alta resistência mecânica, resistência à corrosão, 

modo de ruptura e elevado módulo de deformação. Com excelente aderência e estabilidade quando 

aplicada ao revestimento, apresenta ainda alta resistência ao rasgo, maleável, resistente à retração e a 

deformação. 

Possui ainda elevada resistência a temperatura (à prova de frio e calor), resistente ao fogo, boa estabilidade 

térmica e dimensional 

 

3. DADOS TÉCNICOS 

Os dados técnicos representam os valores médios. As informações técnicas e instruções de uso são baseadas 

em nossa experiência e conhecimento. É da responsabilidade do responsável técnico pela obra realizar testes 

com os substratos originais afim de verificar se nossos produtos são adequados para o propósito desejado, 

tendo em conta todos os parâmetros relacionados ao tipo de aplicação. Em caso de dúvidas entre em 

contato com o nosso departamento técnico para demais esclarecimentos. 

 

 



 
   

   

3.1 Aspecto e composição 

Fibras de vidro com revestimento polimérico resistente ao ataque de álcalis. 

 

3.2 Propriedades e características 

Características Valor 

Dimensões 
Largura do rolo 1 m 

Comprimento do rolo 50 m 

Espessura 
Espessura da trama/urdume 0,32 ± 1 (mm) 

Espessura com resina 0,35 ± 1 (mm) 

Tensão de ruptura 
Carga de ruptura do fio do urdume 30 ± 2 (Kgf/cm) 

Carga de ruptura do fio da trama 30 ± 2 (Kgf/cm) 

Ligante 
Teor de ligante 15 (%) 

Tipo de ligante Resina acrílica 

Peso 
Peso 125 ± 2 (g/cm2) 

Peso com resina 145 ± 2 (g/cm2) 

Número de fios 
Urdume 2 ± 0,2 

Trama 2 ± 0,2 

 

3.3 Fornecimento, armazenagem e validade 

A Malha CFX 40 AR é fornecida em caixas papel contento 04 rolos por caixa. Cada rolo possui 50 metros. O 

produto dever ser mantido em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado com empilhamento 

máximo de duas caixas de altura, conservado na embalagem original e fechada. A validade é de 24 meses 

a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 

 

 

4. SEGURANÇA 

Para o manuseio do produto recomendamos a utilização correta dos de EPI’s (máscara antipó, óculos de 

segurança, luvas de borracha e botas de segurança. Evitar o contato com a pele, olhos e mucosas. O contato 

prolongado pode causar irritações na pele. O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo longe de 

crianças e animais. Para mais detalhes consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança) do produto. 



 
   

   

 

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 
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