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BANCO CENTRAL DO BRASIL  

 
Recife, PE 

Ano: 

 

Produto: 

 

Quantidade de 

produto: 

 

Área: 

 

 

 

2016 

 

 
Masterseal Traffic 1500 

 
920kg Masterseal P255 + 3.680kg Masterseal M200 + 

4.600kg Masterseal TC225 + 6.900kg Masterseal 941 

 

 
Piso do primeiro pavimento do estacionamento + cobertura  

4.600,67m² 

 



BANCO CENTRAL DO BRASIL 

 Recife, PE 

Informações 

adicionais: 

 

 

Sistema de impermeabilização a base de 

poliuretano, impermeável e após a cura forma 

uma membrana elastomérica sem emendas 

proporcionando uma excelente durabilidade e 

resistência a abrasão e ao esgorregamento, 

aumentando a segurança dos usuários. 



demolição das canaletas e cantoneiras metálicas  

Fotos 

demolição das canaletas e cantoneiras metálicas  

 



demolição das canaletas e cantoneiras metálicas  

Fotos 

demolição das canaletas e cantoneiras metálicas  

 



demolição e recuperação das canaletas e instalação das cantoneiras  

Fotos 

recuperação das canaletas e instalação das cantoneiras  

 



recuperação das canaletas e instalação das cantoneiras  

Fotos 

recuperação das canaletas e instalação das cantoneiras  

 



recuperação das canaletas e instalação das cantoneiras  

Fotos 

recuperação das canaletas e instalação das cantoneiras  

 



Fixação das cantoneiras 

Fotos 

Fixação das cantoneiras 

 



demolição e regularização de meia-cana   

Fotos 

demolição e regularização de meia-cana   

 



demolição e regularização de meia-cana   

Fotos 

demolição e regularização de meia-cana   

 



demolição e regularização de meia-cana   

Fotos 

demolição e regularização de meia-cana   

 



demolição de bases  

Fotos 

demolição de pontos deteriorados do piso 

 



demolição de pontos deteriorados do piso   

Fotos 

regularização de pontos deteriorados 

 



demolição de pontos deteriorados do piso   

Fotos 

regularização de pontos deteriorados 

 



regularização de pontos deteriorados 

Fotos 

regularização de pontos deteriorados 

 



regularização de pontos deteriorados 

Fotos 

regularização de pontos deteriorados 

 



Remoção de perfis mau aderidos a base 

Fotos 

tratamento localizado do substrato 

 



tratamento localizado do substrato 

Fotos 

tratamento localizado do substrato 

 



tratamento localizado dos ganchos das balanças 

Fotos 

tratamento localizado do substrato 

 



tratamento localizado do substrato 

Fotos 

tratamento localizado do substrato 

 



tratamento localizado do substrato 

Fotos 

tratamento localizado do substrato 

 



ancoragem da manta asfáltica da meia-cana    

Fotos 

Preparação do substrato - lixamento de juntas de cobre para nivelamento com o substrato   

 



preparação do substrato – lixamento com politriz 

Fotos 

preparação do substrato – lixamento com politriz 



preparação do substrato – lixamento com politriz 

Fotos 

preparação do substrato – lixamento com politriz 



preparação do substrato – lixamento com politriz 

Fotos 

preparação do substrato – lixamento com politriz 



preparação do substrato – aspiração para remoção do pó   

Fotos 

preparação do substrato – aspiração para remoção do pó   



execução de rodapé 

Fotos 

execução de rodapé 



execução de rodapé 

Fotos 

execução de rodapé 



execução de rodapé 

Fotos 

execução de rodapé 



execução de rodapé 

Fotos 

execução de rodapé 



aplicação de primer   

Fotos 

aplicação de primer   



aplicação de primer   

Fotos 

aplicação de primer   



aplicação de primer   

Fotos 

aplicação de primer   



aplicação de primer   

Fotos 

aplicação de primer   



Instalação de fita crepe nas juntas de cobre, antes do primer e nova fita após o primer  

Fotos 

Instalação de fita crepe nas juntas de cobre, antes do primer e nova fita após o primer  



Instalação de fita crepe nas juntas de cobre, antes do primer e nova fita após o primer  

Fotos 

Instalação de fita crepe nas juntas de cobre, antes do primer e nova fita após o primer  



 aplicação do base coat 

Fotos 

aplicação do base coat 



 aplicação do base coat 

Fotos 

aplicação do base coat 



 aplicação do base coat 

Fotos 

aplicação do base coat 



 aplicação do base coat 

Fotos 

aplicação do base coat 



 cura do base coat 

Fotos 

cura do base coat 



 cura do base coat 

Fotos 

cura do base coat 



 cura do base coat 

Fotos 

cura do base coat 



 cura do base coat 

Fotos 

cura do base coat 



aplicação de camada intermediária 

Fotos 

aplicação de camada intermediária 



aplicação de camada intermediária 

Fotos 

aplicação de camada intermediária 



aplicação de camada intermediária 

Fotos 

aplicação de camada intermediária 



Aplicação de camada intermediária 

Fotos 

Aplicação de camada intermediária 



Aplicação do top coat 

Fotos 

Aplicação do top coat 



Aplicação do top coat 

Fotos 

Aplicação do top coat 



Aplicação do top coat 

Fotos 

Aplicação do top coat 



Aplicação do top coat 

Fotos 

Aplicação do top coat 



área finalizada 

Fotos 

área finalizada 



área finalizada 

Fotos 

área finalizada 



área finalizada 

Fotos 

área finalizada 



área finalizada 

Fotos 

área finalizada 



Demarcação das faixas 

Fotos 

Demarcação das faixas 



Demarcação das faixas 

Fotos 

Demarcação das faixas 



Pintura das canaletas e instalação das grelhas 

Fotos 

Instalação de grelhas 



Demarcação das faixas 

Fotos 

Demarcação das faixas 



Demarcação das faixas 

Fotos 

Demarcação das faixas 



Demarcação das faixas 

Fotos 

Demarcação das faixas 



Laje de casa de maquina do reservatório  

Fotos 

Vista superior 


