
Exemplo de aplicação do IMPERQUIM-II

CARACTERISTICAS

Liquido de cor âmbar.

IMPERQUIM-II
SOLVENTE HIDRÓFUGO 
PENETRANTE, SEM SILICONE

IMPERQUIM-II

UTILIZAÇÃO

IMPERQUIM-II utiliza-se em
superfícies limpas e previamente
desengorduradas.

IMPERQUIM-II é usado em várias
actividades, como é o caso da
construção civil, em fachadas,
pavimentos, etc. e também na
indústria das pedras, como mármores,
granitos, e outras rochas.

- Produto de aplicação directa
- Solvente hidrófugo
- Tensão superficial inferior à 

da água
- As superfícies podem ser 

pintadas 

APLICAÇÃO

IMPERQUIM-II aplica-se puro com rolo,
trincha, ou até mesmo por
pulverização, dependendo dos casos.
Aplicar uma ou duas camadas, afim de
obter uma infiltração em profundidade
tão densa quanto possível.

PROPRIEDADES

IMPERQUIM-II é um produto mono
composto pronto a ser utilizado, não
necessitando de componentes
específicos de preparação.
Acção hidrófuga de longa duração,
funciona por infiltração em
profundidade.
Graças ao seu poder penetrante e
difusor e à sua fluidez inferior à da
água, MPERQUIM-II dispersa-se nos
poros e na superfície a tratar,
provocando uma secagem. Faz a
obstrução capilar das subidas ou
entradas de águas laterais, bem como
de humidades. As superfícies tratadas
com IMPERQUIM-II podem ser
pintadas.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

IMPERQUIM-II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA
Complexos organometálicos 
em dispersão em solventes 

de aplicação.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido incolor

ODOR Característico de solvente

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Insolúvel

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,790

PONTO DE INFLAMAÇÃO 40ºC

REACÇÃO QUÍMICA Não aplicável

CLASSIFICAÇÃO Nocivo, Inflamável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.



IMPERQUIM-II

Hidrófugo para tratamento de materiais 
por IMPREGNAÇÃO

 

Material poroso tratado com IMPERQUIM-II em metade do suporte.

Parte tratada com IMPERQUIM-II: A água desliza em 
gota sobre a pedra e não penetra na superfície.

Parte não tratada: A água penetra na 
pedra. A superfície absorve toda 
a água como se de uma esponja 

se tratasse.

Parte tratada com IMPERQUIM-II: A água desliza sobre a superfície e não penetra no 
suporte tratado.

IMPERQUIM-II


