
      

 
Expert SR- Solutions in Roofing 

www.expertsr.com.br 
(11) 9 8690.6908/ 9 8110.1992 
engenharia@expertsr.com.br 

Membrana Liquida de Silicone 
Porque o Sistema Enduris 3500? 

Enduris 3500, fabricado pela GE Silicones, é um sistema de membranas de 

silicone “moldadas in loco” para coberturas e telhados com trafego de 

manutenção, técnica utilizada com sucesso nos EUA desde a década de 50, 

que vem se tornando cada vez mais popular e viável para reparos e 

manutenção de telhados industriais. Se comparado com soluções 

concorrentes, ele se destaca pela altíssima durabilidade, com excepcional 

estabilidade de cor e manutenção e de suas principais características 

diferenciais: elasticidade, aderência, integridade, lavabilidade, longa 

durabilidade dentre outras. 

Na Figura abaixo, são apresentados algumas das soluções de 

impermeabilização com sistemas poliméricos, utilizadas pelo mercado, dentre 

eles os pré-formados (ou pré- fabricados), que são as membranas aplicadas 

em rolos com transpasses soldáveis, tais como as de asfalto, PVC, TPO e 

EPDM. Também são utilizadas tintas epoxídicas e membranas líquidas 

moldadas in-loco, tais como, acrílicas, poliuretanos e poliuréias. Em comum, 

todos sistemas de base orgânica, não resistentes a raios UV, demandando, 

portanto, inúmeras manutenções a partir de poucos anos de aplicados, 

trazendo consigo, um custo adicional, não administrável. 
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As membranas pré-formadas de asfalto, por serem fabricadas em condições 

industriais controladas são materiais de alta confiabilidade em relação aos 

resultados de ensaios e controle de qualidade. Seu ponto fraco são as emendas, 

que realizadas in-loco, podem comprometer toda a qualidade do sistema. Em 

telhados metálicos, as chamadas mantas de asfalto, mesmo quando alto 

protegidas, sofrem perdas de desempenho com o tempo, por causa da ação da 

radiação UV e variações de textura por causa de calor intenso, ressecando e 

demandando manutenções e trocas ao longo de pouquíssimo tempo. 

Por serem inorgânicas, as membranas moldadas in loco de Silicone, são 

totalmente inertes a raios UV, possuindo uma vida útil de referência de 50 

ano não sofrendo degradação por UV, e conseguindo manter as suas 

propriedades por décadas. 

Sua aplicação in-loco, com controle de consumo e espessura, não apresenta 

emendas, é totalmente aderida, de fácil detecção de falhas e  reparos.  
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A aplicação do sistema Enduris 3500 trará ainda vantagens imediatas tais 

como a redução da carga térmica dentro do edifício. Sendo de cor branca, 

promove uma refletividade e emitância de calor na ordem dos 90%. Essa 

característica garante melhoria do conforto térmico no interior da construção 

com uma redução mínima de 5°C, nos dias de calor intenso, e uma economia 

energética de até 35% nos ambientes com ar condicionado. Ainda, haverá uma 

notável melhoria do conforto acústico em dias de ventania e de chuva. Isso 

porque a membrana de silicone com sua excepcional aderência, promove o 

monolitismo entre as telhas, criando um diafragma bem rígido que melhor se 

comporta às vibrações e ruídos do vento e da chuva batendo sobre as telhas 

antes apenas fixadas à estrutura e entre si. 

 

Enduris 3500 possui aprovações internacionais robustas que comprovam 

sua efetividade em economia energética e conforto térmico e sua 

longevidade por  não ser afetado por raios UV. 
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Algumas obras com Enduris no Brasil. 
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Por fim Enduris é fabricado pela Momentive (EUA) com o licenciamento de 

uma  marca consagrada, General Eletric, conta com garantia de até 20 anos. 

A Expert Solutions in Roofing é um aplicador Momentive /GE Silicones para  

a America do Sul.
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