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RESTAURAÇÃO DE TELHADO 
METÁTICO COM MEMBRANA DE 
SILICONE GE ENDURIS™ 
Corporation Properties of the Americas – México



Restauração de 
telhado de metálico 
com membrana de 
silicone GE Enduris 
Recentemente, a membrana de 
silicone para telhados GE Enduris foi 
usada para restaurar com sucesso o 
telhado de metal de um enorme 
armazém no México. Com 81.700 m2, 
este foi o maior projeto conhecido de 
restauração de silicone já tentado em 
telhado metálico até o momento.

O cliente, a Corporation Properties of the 
Americas (“CPA”), é uma das principais empresas 
imobiliárias industriais do México, com mais de 
1,8 milhão de metros quadrados de espaço de 
armazém, distribuição e construção em todo o 
país.

Quando o telhado de um de seus maiores 
armazéns começou a dar sinais de corrosão 
acelerada, a CPA foi procurar uma solução…

Um problema crescente

Como a maioria dos armazéns no México, este 
também foi construído com telhas metálicas. 
Embora o armazém tenha menos de 10 anos, o 
telhado de metal já apresentava oxidação 
moderada ou grave, que piorava a cada ano.

Os proprietários do armazém já haviam tentado 
resolver isso com soluções de revestimento de 
acrílico, mas nenhuma delas conseguiu parar a 
corrosão. Os proprietários temiam que a única 
opção seria trocar todo o telhado – um processo 
caro e longo que poderia atrapalhar muito as 
operações da empresa de eletrodomésticos que 
ocupava o armazém.

Quando a CPA procurou nosso aplicador 
credenciado Ingeniera Para Concreto em busca 
de uma solução em potencial, a membrana para 
Telhados GE Enduris foi recomendada para deter 
a corrosão e proteger o telhando.

Uma aplicação em larga escala

O processo de aplicação do Enduris seria um 
grande projeto, com muitos desafios. Com 
81.700m2, trata-se de um telhado enorme, e a 
extensão da corrosão era significativa.

Como o metal expande quando a temperatura 
sobe, o projeto requeria uma solução que 
pudesse acomodar essa expansão. A membrana 
de silicone GE Enduris é permanentemente 
flexível, permitindo a expansão e contração do 
telhado sem sofrer ser danificada.

O projeto também envolveu centenas de 
milhares de cabeças parafusos, que precisavam 
ser todos tratados efetivamente usando a 
membrana de silicone para telhados  da GE em 
um processo demorado. A Ingeniera Para 
Concreto cuidou de toda a aplicação.
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Os trabalhadores conseguiram trabalhar durante 
todo o ano. Diferentemente de outros 
impermeabilizantes, a membrana de silicone 
para telhado GE Enduris fica pronta para chuva 
em 30 minutos – proporcionando à equipe mais 
flexibilidade para continuar a aplicação durante 
toda a estação das chuvas.

Com o processo de revestimento terminado, o 
substrato foi totalmente protegido contra a 
difusão do oxigênio e infiltração da água, 
acabando com o processo corrosivo.

Desempenho de longo prazo e 
tranquilidade com os Selantes de 
Silicone GE

O projeto de restauração foi concluído com 
sucesso em abril de 2020 – possibilitando a CPA 
evitar trocar o telhando, e aumentando sua vida 
do telhado e do armazém.

O uso da membrana para telhado GE Enduris 
também permitiu que os seus usuários 
percebessem os benefícios no ambiente de 
trabalho dentro do armazém. A membrana na 
cor branca sobre o telhado de metal resultou em 
uma redução significativa das altas temperaturas 
internas, tornando o ambiente mais confortável 
para os que ali trabalham.

Como parte do projeto, fornecemos 10 anos de 
garantia total para os materiais e mão de obra, 
proporcionando ao cliente uma década de 
segurança e tranquilidade em relação a seu 
investimento.

Por que trocar quando se pode 
recuperar com a Membrana GE 
Enduris

Proteja e aumente a vida útil do seu telhado, 
melhorando ao mesmo tempo o desempenho e a 
eficiência energética, com a membrana para 
telhado GE Enduris 100% silicone. Para novos 
projetos de construção e restauração em uma 
ampla gama de substratos, uma camada do GE 
Enduris oferece desempenho comprovado nos 
ambientes mais difíceis.
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Revestimento com Barreira Resistente 
ao Ar e a Água 
Abaixo da fachada, acima de todo o resto.

Revestir & Selar. 
Proteger & 
Restaurar.

A GE Silicones tem um conjunto de 
revestimentos e selantes usados 
para impermeabilizar, isolar e 
reforçar todos os elementos para o 
envelopamento de uma construção. 
 
Telhados, fachadas, vidros e muito mais. Colocamos 

a inovação avançada e confiável à disposição do seu 

projeto. Algumas de nossas fórmulas, com 100%  silicone, 

fazem parte dos projetos mais ambiciosos do mundo. 

As botas usadas pelos astronautas na lua. Arranha-

céus altíssimos de vidro. Estruturas que permanecem 

ajustadas e seguras desde os anos 1970. E facilitamos 

todo o processo. As soluções do envelopamento da 

construção da GE Silicones são simples de aplicar e 

oferecem proteção duradoura e resiliente.
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Selantes Isolantes de Vidro  
Selagem com desempenho duradouro. 

Revestimentos Arquitetônicos 
Protege e melhora a superfície das 
edificações.

Selantes de Silicone Estrutural        
Confiável e que lhe permite explorar novos 
limites ao projetar edifícios.

Revestimentos de Telhado 
Proteção para telhados resistente e 
duradoura.

Selantes à prova d’Água  
Para juntas de construção fortes e 
resilientes.

Selantes para Vidros Residenciais 
Simples, ajustável e seguro.

A GE Silicones tem uma linha de 
produtos de revestimento e selantes 
projetados com excelência para 
atender à arquitetura sempre 
criativa e cada vez mais exigente em 
todo o mundo.
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