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FICHA TÉCNICA  
 

IMPEROL – IMPERMEABILIZANTE DE PAVIMENTOS ANTI-OLEO 

REF. 04 0002 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
IMPEROL é um produto especialmente formulado para o tratamento de superfícies, repelindo a água e óleos, reduzindo a 

penetração. A aplicação de IMPEROL mantém as superfícies sem manchas e facilmente laváveis, evitando a penetração de todo 

o tipo de líquidos, em especial óleos alimentares, óleos lubrificantes, gorduras animais e vegetais, etc. IMPEROL não altera as 

cores das superfícies, nem a permeabilidade ao vapor de água. 

COMPOSIÇÃO: 
IMPEROL é um produto composto à base de resinas em solventes e derivados de petróleo. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
IMPEROL é especialmente indicado para a impermeabilização e proteção de superfícies em materiais de construção, pavimentos 

de pedra mármore ou artificial, tijoleiras de barro não vidradas, rebocos, telhas, cimento e outros pisos em garagens, 

churrasqueiras, bancadas de pedra em cozinhas, etc. 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
IMPEROL é aplicado puro, sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha, rolo, ou pulverizador. 

Aplicar uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada, em duas demãos cruzadas. Nas superfícies 

verticais aconselha-se a aplicação começando no topo, generosamente aplicado por forma a que a superfície fique saturada, mas 

evitando o escorrimento. A segunda demão poderá ser dada imediatamente a seguir à primeira, tendo em atenção que esta 

deverá ser aplicada no sentido inverso. A duração da secagem varia consoante o tempo e o local de aplicação, normalmente ao 

fim de 30 minutos já se poderão verificar resultados da impermeabilização. 

CARATERISTICAS: 

Aspeto: Líquido 

Cor: Incolor 

Aroma: Ligeiro a solventes 

Densidade: 0,785 Kg/dm
3
  50 gramas 

Índice de Refração: 1,426 - 1,436 

 
PRECAUÇÕES:  
No manuseamento de IMPEROL deve usar-se luvas de proteção. 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O IMPEROL é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25L. 

ARMAZENAGEM: 

Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua 

embalagem de origem, preferencialmente metálica. 

VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem. 
 
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. 


