FICHA TÉCNICA

DTC – FT – PA – EM – 001 – PT - 03

IMPERKOTE® F
Descrição do Produto
Constituição:
É uma emulsão betuminosa não iónica de aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras
minerais, etc. É constituída por betumes e aditivos, sendo filerizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a
sua estabilidade.
Uma vez obtida a secagem da emulsão, por evaporação da fase aquosa, consegue-se uma camada contínua, que não
flui a temperaturas elevadas e que se mantém inalterada mesmo em contacto prolongado com água.

Apresentação:
Em embalagens de 5.0 kg - Paletes com 96 latas
Em embalagens de 25.0 kg - Paletes com 22 latas
Em embalagens de 200 Kg - Paletes com 4 bidões

Características Técnicas:
CARACTERÍSTICAS
Massa Volúmica (a 25º C)
Resíduo por evaporação
Inflamabilidade
Combustibilidade
Tempo de secagem

VALORES
1.0 - 1.1
40 - 50
Não inflamável
Não combustível
< 24

UNIDADE
g/cm3
% em massa
Horas

MÉTODO DE ENSAIO
CQ-PO-11
CQ-PO-39
-

Utilizações:
Como primário em impermeabilização. Aplicação de uma única demão diluída a 2/3 de emulsão e 1/3 de água.
Proteção às humidades do terreno ou do contacto direto com água sem pressão, em superfícies regularizadas de betão ou
alvenaria, em paredes, muros de suporte e fundação de edifícios. Aplicar sobre a superfície exterior, pelo menos duas demãos
com um consumo de aproximadamente 1 kg/m2 por demão e sendo a segunda demão aplicada após secagem da demão
anterior. Para melhor impregnação em superfícies porosas, poderá ser aplicada uma primeira demão adicional diluída a uma
parte de água para duas de emulsão. Para maior eficiência da proteção às humidades de paredes enterradas, é importante a
existência de uma conveniente drenagem.
Na agricultura como proteção aos cortes resultantes das podas.

Aplicação:
Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal
aplicação e aderência.
Pode aplicar-se com rolo, espátula ou pistola com o mínimo de 8 bar de pressão.

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:
Evitar quedas e pancadas.
Transportar a armazenar as latas na vertical, sempre sob protecção climatérica – i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.
Nestas condições e com a lata inviolável, o produto poderá permanecer armazenado aproximadamente 1 ano após a respectiva
data de enchimento.
Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de
Segurança

Eco Recomendações:
A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira
responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.
Devido à utilização de matérias-primas de origem natural, o produto pode apresentar ligeiras variações de cor, mantendo inalteradas as restantes
características.
Os valores apresentados nesta ficha técnica são resultantes dos ensaios de controlo de qualidade realizados pela Imperalum (ISO 9001). Imperkote
é uma marca registada da Imperalum.

SEDE E FÁBRICA
Zona Industrial - Pau Queimado
2870 - 100 Montijo

DELEGAÇÃO COMERCIAL NORTE
Rua da Venda Nova, 24
4415 -366 Pedroso

DELEGAÇÃO COMERCIAL CENTRO
Armazéns Vales Pedrulha - Armazém 11, Piso 0
Zona Industrial da Pedrulha
3020 - 320 Coimbra

DELEGAÇÃO COMERCIAL LISBOA IMPERLIS
Rua Estevão de Amarante, 4
2675-785 Ramada Odivelas

DELEGAÇÃO COMERCIAL SUL
Estrada Nacional 125 - Parque Industrial
Bela Mandil - Armazém 1
8700 - 172 Olhão

Tel.: 212 327 100

Tel. 229 961 664 / 227 860 860

Tel. 239 492 356

Tel. 219 334 986
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289 703 396

