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IMPERFLEX-IL 

 

Manta Liquida Flexível Pronta para Aplicação 
 
CARACTERÍSTICAS:  

Aspecto físico:                                     Líquido pastoso branco/azul ou cinza  
Densidade:                Aproximadamente 1,300g/ml 

 
IMPERFLEX-IL é um Impermeabilizante acrílico em dispersão aquosa, para a 

execução de MEMBRANA ACRILICA NBR 13.321, e não se reemulsiona após a cura 

completa, possui as seguintes características técnicas:  

 100% impermeável;  

 Grande flexibilidade e elasticidade até temperatura de 0°;  

 Pronta para aplicação; 

 Ótima resistência mecânica e ao puncionamento estático;  

 Resistente a raios UVA e UVB, podendo ficar exposto ao tempo;  

 Fica totalmente aderido ao substrato, evitando a percolação;  

 Ótima aderência sobre qualquer superfície;  

 Fácil aplicação em demãos moldada "in loco";  

 Atóxico, inodoro, não propaga chama e aplicado a frio; 

 Não altera a potabilidade da água; 

 Forma uma camada emborrachada. 
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INDICAÇÃO: IMPERFLEX-IL é indicado para impermeabilizar: Lajes, piscinas, áreas 

frias, calhas, paredes na horizontal ou vertical, assentamento direto de 

pisos,"drywall", juntas de dilatação,telhas de alumínio, zinco, galvanizada, concreto, 

fibrocimento, painéis de gesso, reservatórios de água, embolçamento de telhados etc. 

                       

MODO DE APLICAÇÃO: 

1- Limpar a superfície, retirando todas as partículas soltas; 

2- A superfície deve estar totalmente seca; 

3- Verificar o caimento para os ralos; 

4- Aplicar nos cantos e arremates de ralos primeiro; 
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5- Aplique a manta começando do fundo para a saída; 

6- Aplicar demãos cruzadas, com intervalos mínimo de 2 horas; 

7- Respeitar o consumo mínimo indicado.  

8- É recomendada a utilização de véu de poliéster ou fibra de vidro, em fissuras, 

rachaduras, áreas de grande dilatação, sendo colocada na segunda demão. É 

dispensável o véu de poliéster em metragens inferiores à 20 m2. 

9- Para paredes passar três demãos com intervalos de 6 horas. 

CORES: 

 Branco e Cinza. 

CONSUMO:  

 Áreas externas mínimo de 1,5 kg e máximo de 2,2 kg / m² 

Áreas internas (frias) mínimo de 1,0 Kg e máximo de 1,5 kg / m² . Paredes 

externas: aplicar duas demãos com intervalo de 6 horas entre as demãos.  

 
RECOMENDAÇÕES : 
 

 Não aplicar sobre superfície solta, limo ou úmida; 
 

 Produto atóxico não inflamável; 
 

 Em locais como cisternas, caixas d´água é recomendado esperar a cura de 5 
dias; 

 
 
 
ARMAZENAMENTO: 
 

 Evitar frio e calor excessivo, manter a embalagem fechada para evitar 

formação de pele. 

 
Validade: 
 
24 (vinte e quatro) meses 
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GARANTIA > Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e as 

garantias de durabilidade estão relacionadas com o uso correto do mesmo de acordo 

com as instruções contidas na embalagem, a Inlub garante a qualidade do produto 

contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado 

na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. 
 

EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 25, 50 e 200 kg. 
 
 
 
Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, 
para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação 
favor contatar-nos. 
 


