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FICHA TÉCNICA 
 

IMPERGROU D – IMPERMEABILIZANTE DE MATERIAIS POROSOS 

REF. 04 0003 005 
 
DESCRIÇÃO: 
IMPERGROU D é um hidrofugante, hidrorrepelente de alta qualidade à base de siloxanos oligoméricos 

em base solvente.  
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

IMPERGROU D está indicado para aplicação sobre superfícies de pedra natural, cimento, telha, tijoleira 

não vidrada, tijolo, estuque e outras superfícies porosas. Permeável ao vapor de água, resistente a 

fungos, e agentes de envelhecimento. 

Excelente capacidade de impregnação e repelente à água. 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

A aplicação deverá ser feita em tempo seco. As superfícies devem estar bem secas (riscos de 

esbranquiçar em contato com a humidade), limpas, isentas de gorduras e de poeiras. 

Em caso de contaminação da superfície com algas e musgos, a mesma deverá ser previamente lavada 

com FUNGIGROU (Ref. 01 0011 000). 

Aplicar duas a três demãos de IMPERGROU D, por forma a impregnar a superfície. Em superfícies muito 

porosas poderá ser necessário reforçar a quantidade de produto. 

Rendimento: 8 a 10 m
2
 / litro / demão. Estes valores são meramente indicativos, dependendo do 

aplicador e porosidade da superfície.  

IMPERGROU D é um produto de qualidade. No entanto, deverá ser aplicado segundo o esquema e 

condições sugeridos. A durabilidade do produto depende da aplicação, da superfície e exposição a 

agentes atmosféricos, humidade, gelo / degelo, entre outros. 

Modo de Aplicação: Trincha, rolo, pulverizador ou pistola. 

Diluição: Pronto a aplicar. 

 

CARATERISTICAS:  

Aspeto: Líquido incolor 

Odor: Característico 

Densidade a 20ºC: Aprox. 0,77 

Secagem (20ºC; HR: 60%) - Superficial: 20 minutos; Repintura: 60 minutos. 

 

PRECAUÇÕES:  

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. 

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. 

Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir o produto. 

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são 

fundamentais. 

 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

O IMPERGROU D é comercializado em embalagens de 1, 5 e 20L. 

ARMAZENAGEM/VALIDADE: 

Mantendo o IMPERGROU D bem fechado na embalagem de origem, conservar-se-á sem alteração 

durante um ano a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados. 

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio.Recomendamos sempre que 
possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


