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950 IMPERSOL 

 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: IMPERSOL – impermeabilizante acrílico, REF.ª: 950 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Impermeabilizante de fixação, incolor, baseado em resinas acrílicas termoplásticas em solução, para 

todos os substratos secos e porosos.  

UTILIZAÇÃO: 

Impermeabilização de telhas e superfícies porosas (como fibrocimento, ardósia, betão e cimento),  

bem como todas as superfícies e revestimentos friáveis em geral. Destinado a endurecer e fixar 

superfícies envelhecidas ou desagregadas não fissuradas.  

Pode também ser usado como primário fixador sobre superfícies degradadas ou pulverolentas e 

friáveis. 

PROPRIEDADES: 

 Impermeabilizante  

 Retarda o desenvolvimento de bolores, musgos e algas  

 Serve de tratamento anti-poeira para solos de cimento  

 Repintável com revestimentos e tintas aquosas ricas em emulsão  

 Microporoso  

 Protege contra a formação de gelo 

CARACTERÍSTICAS : 

 Cor: Incolor. 

 Brilho: Acetinado 

 Densidade: 0,95 ± 0,05 (23ºC) 

 Viscosidade: 150 ± 50 mPa.s (23ºC) 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas. 

Eliminar fungos ou algas com o produto Bactril, Ref.ª 382. 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 

 Métodos de Aplicação: Trincha, rolo e pistola. Devem aplicar-se 2 demãos (para trincha e 

rolo). Aplicar uma camada até total impregnação da superficie, começando de baixo para 

cima, evitando o escorrimento do produto sobre as zonas já tratadas. O produto deverá 

ser totalmente absorvido pelo substracto.  

Diluição: sem diluição 
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950 IMPERSOL 

 Secagem:   

                           Tempo de secagem superficial: 3 a 5 horas. 

                           Tempo de secagem entre demão: 6 horas. 

 Rendimento: 8 a 12 m2/L 

LIMPEZA: 

Com diluente sintético especial, Ref.ª 1008. 

EMBALAGEM: 0,25 e 1 Litro 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente. 

O Impersol pode lustrar ou tornar acetinados certos materiais. Recomenda-se por isso a realização de 

um ensaio prévio. 

 A aplicação do produto pode tornar as superfícies escorregadias. 

 
 
 
 


