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IMPERMAXI-1135 
 

IMPERMABILIZANTE ACRILICO SEMI FLEXIVEL. 
 
 
IMPERMAXI-1135 Impermeabilizante acrílico semi flexível, recomendado 

para áreas frias em geral e em particular AREAS SUJEITAS A UMIDADE 

PRESSÃO NEGATIVA, tais como: Poços de elevados, radiers, cortinas de 

sub solo, pisos e paredes sujeitos a umidade e ascendente.  

 
IMPERMEABILIZAÇÃO PREVENTIVA: 
 
 - Baldrames; 

 - Cortinas de sub solo antes do aterramento; 

 - Sapatas; 

 - Poços de levados; 

 - Cisternas; 

 - Imprimação de piscinas aterradas; 

 - Pisos sujeitos a umidades ascendentes; 

 - Muros de arrimos; 

 - Impermeabilização de áreas frias (banheiros, cozinhas, sacadas etc); 

 - Imprimação em lajes, piscinas, caixas e reservatórios antes da aplicação 

do SUPERFLEX-1145. 

 
IMPERMEABILIZAÇAO CORRETIVA: 
 
- Paredes de Garagens de subsolo; 

- Paredes e muros com pintura descascando ou formando bolhas; 

- Paredes mofadas e manchadas em casas e apartamentos, mesmo em 

andares superiores; 

- Muros encostados em jardins; 

- Muros encostados em barrancos; 
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Produto atende as Normas Técnicas:  
 

 NBR15575 EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS PARTE-1 
 NBR 15.885 – MEMBRANA SEM ARMADURA  
 NBR 15.885 – MEMBRANA COM ARMADURA 
 NBR 16.072 – ARGAMASSA IMPERMEAVEL 
 NBR 14081 – ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE 

PLASCAS CERAMICAS 
 
PREPARO DA MISTURA: 
 
Misturar uma parte do produto em 1 parte IMPERMAXI-1135 em 2 partes 

de CIMENTO CPII OU CP III. Misturar até a consistência de uma massa 

bem homogenia e fluida. (aplicar como pintura utilizando: brocha, trincha, 

pincel ou vassoura de pelo) 

 

Rendimento aproximado: aplicado em duas demão cruzadas ½ kg por m2    

Para aplicação com desempenadeira: Misturar uma parte do produto em 1 

parte IMPERMAXI-1135 em 3 partes de CIMENTO CPII OU CP III. 

Misturar até a consistência de uma massa bem homogenia.  

 

Rendimento aproximado: aplicado em duas demão cruzadas 1 kg por m2.    

 

PONTE DE ADERENCIA EM CONCRETO:  

Em argamassa comum: 1 parte de cimento para 3 partes de areia media 

ou grossa,amolentar com a solução de IMPERMERMAXI-1135. 

Solução: 

Adicionar à água de amassamento na proporção IMPERMAXI 1135: ÁGUA 

(1:3), nunca adicioná-lo diretamente ao cimento. 

 

APLICAÇÃO: 

O substrato deverá estar limpo, totalmente seco. 
 
Nunca adicionar água a mistura. 
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Aplicar o produto no máximo até 30 minutos depois de misturado. 
 
Aguardar 4 horas apara aplicação da 2 demão. 
 
Aplicações com desempenadeiras são aplicadas em uma única demão. 
 
 
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. 
 
 

EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 20, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


