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Ficha Técnica 
 

Impermeabilizante aquoso 

Código: IM-760 

 

Descrição 
Produto formulado a partir de uma dispersão aquosa de um copolimero de resinas 
sintéticas especiais. 

 

Utilização 
Aplicada nas condições recomendadas proporciona filmes espessos e óptima 
impermeabilização.  
Tem uma excepcional elasticidade e resistência à tracção, mesmo após 
envelhecimento. 
Grande durabilidade e fácil aplicação. Dispensa o isolamento prévio. 
Na impermeabilização de terraços deve ser feito um reforço entre demãos com uma 
tela de poliéster. 
Pode ser usado em zonas que vão posteriormente ser cobertas com terra como por 
exemplo jardins e na reparação de certo tipo de juntas de dilatação.  
Fornecido na cor cinza. 

 

Características 

 

Densidade 1,23 ±  0,02 

Viscosidade (KU a 20ºC) 135 ± 15 

COV’s (%) 0,8 – 1,2 
 

Aplicação Rendimento teórico 1 a 1,5 m2 por litro 

Diluição aconselhada Diluir com 10% de água (na primeira demão e em rebocos 
novos) afim de se obter uma boa penetração e adesão. 

As demãos seguintes deverão ser aplicadas sem qualquer 
diluição. 

Nº de demãos 2 ou 3 demãos 

Secagem Para repintura: 8 a 12 horas. 
Para utilização cerca de 24 horas. 

COV’s Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 75 g/l (2007) /  
40 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 15 g/l COV. 

Distribuir generosamente o Impermeabilizante com uma trincha, escova ou rolo, de 
forma a obter uma conveniente espessura de filme. 

 

Observações Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do 
calor. 
A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor 
conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. 
É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para 
cumprir a legislação quanto à aplicação. 
Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, 
quanto a segurança e ao meio ambiente. 
Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia 
do mesmo. 

 


