
■  Ideal for Low Slope 
Applications

■  Versatile Flashing Around 
Exterior Protrusions

■  Easy to Install – No Glues, 
Torches or Tapes Required

■  Can Be Exposed to 
Elements Indefinitely

■  10-Year Warranty

■  Ideal para Aplicações 
Pouco Inclinadas

■  Versátil, Acomoda-se ao 
Redor de Saliências 
Exteriores

■  Fácil de Instalar – 
Dispensa Cola, Maçarico 
ou Fitas Adesivas

■  Pode Ficar Exposto às 
Condições Atmosféricas, 
Indefinidamente

■  Garantia de 10 Anos

Peel & Seal® Soluções Autoadesivas para Telhados

Peel & Seal® Self-Stick Roofing Solutions



Wide Variety of Applications

Peel & Seal ® é uma excelente escolha para impermeabilizar telhados  
de pouca inclinação e é ideal para casas móveis, trailers e solários.

Peel & Seal ® é fornecido em várias larguras para perfeita  
colocação do material ao redor de rebaixos exteriores, e também 
para remendos, reparos em calhas e impermeabilização em geral.

Peel & Seal® – The Tough, Dependable Waterproofing Solution

Peel & Seal® is the original self-stick roll  
roofing specifically designed for low slope  
roofing applications. Composed of an exclusive  
formula, Peel & Seal® provides a long-lasting,  
durable, maintenance-free roofing surface.

Count on Peel & Seal®

 •  Easy installation
 •  Convenient width and color options
 •  Ideal for difficult roofing applications
 •  Firmly adheres to clean, dry surfaces
 •  Self-seals around fasteners
 •  Effective barrier to the elements

Peel & Seal® is the ideal solution for hundreds of uses ranging  
from full-roof to difficult flashing areas. It solves waterproofing  
problems around chimneys, vents, ducts and other irregular features.

Peel & Seal ® é o rolo original para telhados, autoadesivo, projetado  
especificamente para aplicações em telhados pouco inclinados. Composto  
de acordo com uma fórmula exclusiva, Peel & Seal ® proporciona longa  
duração da superfície do telhado por ser durável e dispensar manutenção.

Conte com Peel & Seal ®

 •  Fácil instalação
 •  Opções convenientes de largura e cor
 •  Ideal para aplicações em telhados difíceis
 •  Adere firmemente às superfícies limpas e secas
 •  Autoadesão à volta de fixadores
 •  Barreira eficaz sob condições atmosféricas

Peel & Seal ® é a solução ideal para centenas de usos que vão de toda a superfície do  
telhado às áreas de difícil configuração. Resolve problemas de impermeabilização à volta 
de chaminés, ventilações, dutos e outras funcionalidades irregulares.

Peel & Seal® is offered  
in various widths for  
a perfect flashing  
material around exterior 
penetrations, as well  
as patching, gutter  
repair and general  
waterproofing.

Peel & Seal® is an  
excellent choice for  
waterproofing low-slope 
roof applications and is 
ideal for mobile homes, 
trailers and sunrooms.



Peel & Seal® can be used as a whole roof covering  
that requires no coating or covering for exposure  
to direct sunlight.

Peel & Seal ® pode ser usado para cobrir todo o telhado  
e dispensa pintura ou revestimento para exposição direta  
ao sol.

The flexibility of Peel & Seal® allows the product  
to conform to odd shapes and difficult angles.

A flexibilidade do Peel & Seal ® permite a aplicação do  
produto sobre formatos inusitados e ângulos difíceis.

The asphalt compound adheres to most surfaces and 
seals around fasteners to form a protective barrier.

O composto asfáltico adere à maioria das superfícies e veda  
ao redor de fixadores para formar uma barreira protetora.

Peel & Seal® – The Ideal Solution

High-Strength Polymer Films
Películas de polímero de alta resistência

Reflective Aluminum Composite Foil
Papel alumínio composto reflexivo

Rubberized Asphalt Adhesive Back
Suporte de adesivo asfáltico  
emborrachado 

Release Liner
Cobertura de liberação

Peel & Seal® is an energy efficient, economical roll roofing  
membrane for any low slope/low pitch application. Composed  
of a laminate of aluminum foil, high-density polymer film and  
layer of rubberized asphalt, Peel & Seal® creates a permanently 
bonded, weatherproof system.

 •  Flexible, self-sealing and energy efficient
 •  Requires no coatings or coverings for permanent exposure  

to sunlight
 •  Will not crack or dry out
 •  Aluminum surface limits solar heat gain to keep internal  

temperatures cooler
 •  Single-ply, one-step installation directly to the roof deck
 •  Saves time, material, labor and utility costs

A membrana Peel & Seal ®, fornecida em rolos, é um substrato econômico, 
de baixo consumo energético, para qualquer aplicação de baixo declive ou 
inclinação. Composto por laminado de papel alumínio, película de polímero 
de alta densidade e camada de asfalto emborrachado, Peel & Seal ® cria um 
sistema impermeável, para sempre aderido. 

 •  Flexível, autovedante e de baixo consumo energético
 •  Dispensa pintura ou revestimento para exposição permanente ao sol
 •  Não apresentará rachaduras nem ressecamento
 •  Superfície de alumínio: limita o ganho de calor solar e mantém as  

temperaturas internas mais frias
 •  Camada única, instalação em uma etapa diretamente no telhado
 •  Economiza tempo, material, mão-de-obra e despesas de consumo

Innovative Design   
Concepção inovadora



Peel & Seal® is an ideal choice as a flashing material around chimneys, 
roof vents, stack pipes and other difficult to waterproof areas.

Peel & Seal ® é a opção ideal como material cobrejuntas à volta de chaminés,  
ventilações em telhados, tubos para chaminés e outras áreas de difícil  
impermeabilização.

Color options allow Peel & Seal® to match your exterior décor where the 
end result is a neat, clean appearance that offers maximum protection 
against nature’s harshest elements.

As opções de cores permitem que Peel & Seal ® combine com a sua decoração  
externa e, como resultado final, você obterá uma aparência limpa que oferece 
proteção máxima contra as condições atmosféricas mais severas.

Easy Installation
Peel & Seal® installs easily – no tar, torches, 
mops, glues or fasteners are required. A sharp 
utility knife, and a hand or large push roller 
are the only tools required.

After preparing the surface, simply unroll  
Peel & Seal® and press into place. Roll the 
entire surface, paying special attention to  
the seams, to ensure the best adhesion.

Color Options
In addition to a choice of seven width choices, 
you can order Peel & Seal® in four color 
options: Aluminum, White, Almond and Gray. 

Fácil Instalação
Peel & Seal ® é fácil de instalar – dispensa piche, 
maçaricos, esfregões, colas ou fixadores. Uma faca 
comum bem afiada e um rolo manual ou de maior 
de pressão são as únicas ferramentas necessárias.

Depois de preparar a superfície, basta desenrolar  
Peel & Seal ® e pressionar a membrana sobre o  
local. Passe o rolo sobre toda a superfície, dando 
especial atenção às emendas, para garantir a  
melhor aderência.

Opções de Cores
Além de sete opções de largura, Peel & Seal ® pode 
ser fornecido em quatro cores: alumínio, branco, 
amêndoa e cinza.

Peel & Seal® – A Solução Ideal

Almond
Amêndoa

Gray
Cinza

White
Branco

Aluminum
Alumínio



Peel & Seal® PowerBond™ products utilize a 
patented PowerBond™ adhesive system that 
aggressively adheres to most surfaces.

Os produtos Peel & Seal ® PowerBond ™ utilizam 
o sistema adesivo PowerBond™, patenteado, que 
adere firmemente a quase todas as superfícies.

PowerBond™ Formula
Peel & Seal® is available with our patented PowerBond™ adhesive system  
to allow installation in temperatures as low as 25°F. These highly  
aggressive membranes are composed of a white, UV stable outer film  
to form a long-lasting protective barrier against the elements and can  
be left exposed to the elements indefinitely. 

Peel & Seal® PowerBond™ White is a 45 mil product and Peel & Seal®  
PowerBond™ White 250 is a thinner, 25 mil membrane. Each is ideal  
for use on roofing, flashing and sealing applications.

Fórmula PowerBond™

Peel & Seal® é fornecido com o nosso sistema adesivo patenteado PowerBond ™  
para permitir instalação em temperaturas de até -3,8°C. Estas membranas  
altamente aderentes compõe-se de um filme externo, branco, UV estável para  
formar uma barreira de proteção duradoura contra condições atmosféricas  
e podem ficar expostas a elas, indefinidamente.

Peel & Seal ® PowerBond™ branco é um produto com 45 mil e Peel & Seal ® 
PowerBond ™ branco 250 é uma membrana de 25 mil, ainda mais fina. As  
duas opções são ideais para aplicações em telhados, cobrejuntas e vedações.

MFM backs all our products with more than 55 years of experience and dedication to the industry,  
making us the recognized innovator and manufacturer of self-adhering membranes. All of our  
products are tested and evaluated to ensure the highest quality, most value-based waterproofing  
solutions available.

Produtos de Construção MFM – A Escolha Certa
Todos os nossos produtos têm a garantia da MFM com mais de 55 anos de experiência e dedicação ao setor,  
o que nos faz reconhecidos como inovadores e fabricantes de membranas autoadesivas. Todos os nossos produtos  
são testados e avaliados para garantir a mais alta qualidade, as soluções de impermeabilização de maior valor  
no mercado.

MFM Building Products – The Right Choice

Call one of our professionals today at 800-882-7663 to get your project on the right track.
Fale com um de nossos profissionais ainda hoje, ligue para 800-882-7663 e coloque o seu projeto no caminho certo.

Membrane Peel & Seal ® Fournie en Rouleau 
Peel & Seal ® pode ser comprado em rolos embalados e rotulados individualmente em alumínio e somente  
com acabamento branco. Concebido para proporcionar melhor visibilidade nas prateleiras os rolos para  
varejo aumentam as vendas e são impressos em Inglês, Frances e Espanhol.  Rolos disponíveis com larguras  
de 10 cm, 15 cm e 23 cm e 10.2 m de comprimento.

Peel & Seal® Available in Retail Rolls
Peel & Seal® can be purchased in individually-wrapped and  
labeled rolls in Aluminum and White finish only. Designed  
for better shelf visibility, the retail rolls increase sales and  
are printed in English, French and Spanish. Available roll  
sizes are 4”, 6” and 9” width x 33.5’ length.



P.O. Box 340 • Coshocton, Ohio 43812
800-882-7663 • www.mfmbp.com

Printed in U.S.A. – 06/17

Product Width Length Color Thickness °F Range Warranty

Peel & Seal® 3” 
4” 
6” 
9” 
12” 
18” 
36”

33.5’

Aluminum 
White

Almond 
Gray

45 mils 
nominal >55°F 10-YearPatented, self-stick, rolled roofing perfect for low slope applications, 

patching repairs and forming around protrusions. Single-ply, one-step 
installation directly to the roof deck. May be left exposed indefinitely.

Peel & Seal® Shrink-Wrapped

4”
6”
9”

33.5’ Aluminum
White

45 mils 
nominal >55°F 10-YearThe original Peel & Seal® product in a shrink-wrapped and labeled roll 

for individual retail sale. The perfect solution for roof repair, flashing or 
general waterproofing applications.

Peel & Seal® PowerBond™ White

4”
6” 33.5’ White 45 mils 

nominal >25°F 15-YearMay be used in low temperature applications where a fast, dependable 
waterproofing barrier is needed. Formulated with a patented PowerBond™ 
adhesive system for aggressive adhesion direct to the substrate.

Peel & Seal® PowerBond™ White 250

4”
6” 50’ White 25 mils 

nominal >25°F 15-Year
A thinner 25 mil membrane designed to tape seams on insulated  
aluminum panels. Highly aggressive and patented PowerBond™  
adhesive forms a long-lasting protective barrier. Shrink-wrapped  
and labeled for individual sale.

Product Approvals

Peel & Seal® is tested to ASTM D 1970, meets the requirements of ICC-ES AC75 Report ESR-1654, Florida Building FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, 
Miami-Dade County Product Control Approved, Texas Department of Insurance Accepted RC38, and UL® Classified Prepared Roofing Accessory.

Produto Largura Comprimento Cor Espessura Faixa em °C Garantia

Peel & Seal® 7 cm
10 cm
15 cm
23 cm
30 cm
45 cm
91 cm

10.2 m

Alumínio 
Branco

Amêndoa
Gris

45 mils, 
nominal >12°C 10-Ano

Patenteado, autoadesivo e em rolo perfeito para aplicação em telhados 
de baixo declive, emendas e reparos e conformação à volta de  
saliências. Camada única, instalação em uma etapa diretamente no  
telhado. Pode ficar exposto indefinidamente.

Peel & Seal® Embalagem Retrátil
10 cm
15 cm
23 cm

10.2 m Alumínio
Branco

45 mils, 
nominal >12°C 10-Ano

O produto Peel & Seal ® original em um rolo rotulado com embalagem 
retrátil, para vendas individuais a varejo. É a solução perfeita para 
reparos em telhados, calhas e aplicações de vedação contra água,  
em geral.

Peel & Seal® PowerBond™ Branco

10 cm
15 cm 10.2 m Branco 45 mils, 

nominal >-4°C 15-Ano
Pode ser usado em aplicações sob baixa temperatura quando for  
preciso ter uma barreira impermeabilizante rápida e confiável. 
Formulado com o sistema adesivo patenteado PowerBond ™ que  
proporciona adesão firme, diretamente no substrato.

Peel & Seal® PowerBond™ Branco 250

10 cm
15 cm 15.2 m Branco 25 mils, 

nominal >-4°C 15-Ano
Membrana mais fina, de 25 mil, concebida para vedar juntas em  
painéis isolados com alumínio. O adesivo PowerBond ™ extremamente 
agressivo, patenteado, forma uma barreira de proteção duradoura. 
Embalado e rotulado individualmente para venda individual.

Aprovações de Produtos

Peel & Seal® foi testado conforme ASTM D 1970, cumpre os requisitos do Relatório ICC-ES AC75 - ESR-1654, Florida Building FL 11842.2, FL 13025.1,  
FL 13025.2, Miami-Dade County Controle de produto aprovado, Aceito peloTexas Department of Insurance - RC38 e classificado pelo UL® Acessório  
preparado para telhados.


