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IMPERFLEX-PU 100 

Membrana liquida Hibrida PU Acrílico. 

 
IMPERFLEX PU 100 é um revestimento impermeabilizante Flexível 

Monocomponente, composto por polímeros POLIURETANO E ACRILICO de alta 

resistência. Possui ainda sílicas metálicas que aumentam sua resistência.  

 

  

Características técnicas: 

 

 Produto pronto para uso; 

 Grandes áreas úmidas, internas e externas; 

 Revestimentos refletivos aumentando a eficiência de energia reduzindo os 

custos de refrigeração; 

 Permite o assentamento do piso sobre a impermeabilização. Utilizar 

argamassa ACIII; 

 Diminui a incidência de calor interno; 

 Secagem rápida; 

 Excelente aderência em diversos substratos; 

 Aplicável em superfície na vertical e horizontal 

 Acabamento pode ser colorido, podendo ficar exposto; 

 Isento de solventes, Baixo VOC; 

 Flexível. 

 Monocomponente; 

 Fácil aplicação com rolo ou trincha; 

 Alta aderência; 

 Excelente impermeabilidade; 

 Resistente à pressão de água positiva; 

 

 

Onde usar: 

 

 Produto indicado para impermeabilizar: 

 

 Áreas úmidas internas e externas; 

 Telhas e telhados; 

 Lajes de concreto; 

 Lajes de cobertura 

 Plataformas; 
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 Piscinas 

 Marquises; 

 Terraços; 

 Proteção de isolamento de espuma; 

 Abóbodas; 

 Utilizado como proteção UV de mantas asfaltica aplicada.  

 

 

Atende as seguintes Normas técnicas: 

 Atende a norma de potabilidade em impermeabilização: ABNT NBR 12.170; 

 Determinação a aderência á tração em revestimento de argamassa: NBR 

12171; 

 Teor de cloreto: ASTM C114; 

 Determinação da penetração de água sob pressão positiva: NBR 11905 / 

NBR 10787; 

Modo de aplicação: 

 

CONFORME NORMA ABNT: 9575, a superfície deve estar regularizada com 

caimento mínimo de 2% para os ralos e calhas. 

 

A superfície a ser tratada deve estar isenta de poeira, óleos, graxa, pinturas e 

quaisquer outros elementos que possam prejudicar a ancoragem do produto. 

 

 

Sobre a superfície limpa e seca aplicar com rolo de lã de carneiro baixa a primeira 

demão do produto IMPERFLEX PU-100 diluído com 20% de água limpa, aguardar 

secar por 3 horas. 

 

Em áreas de grande movimentação, indicado aplicação de tela de poliéster 2x2 mm, 

na segunda demão ainda úmida. 

 

Para impermeabilização de telhados, calhas, proteção de manta asfaltica, 

impermeabilização de pisos cerâmicos entre outros. Indicado utilização de manta 

Bidin para maior reforço. 

 

Aplicar mais 2 a 3 demãos cruzadas, com intervalo mínimo de 3 horas entre as 

demãos. 
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O tempo total de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas, em 

caso de reservatórios fechados providenciar ventilação artificial no local. 

 

OBS: Para tanques e reservatórios com alta pressão de coluna d’água, consultar o 

departamento técnico da INLUB. 

 

 

Aspecto do produto: 

 

Pastoso, de cor branca. 

 

Consumo/ Rendimento: 

 

CONSUMO MINIMO INDICADO: 

 

Concreto, madeira, telhas, manta asfaltica: mínimo 1,5 kg /m2.  

 

Rolo de lã baixa – rendimento médio estimado: 0,4 a 0,5 kg/m²/demão. 

 

Pincel – rendimento médio estimado: 0,7 a 0,9 kg/m²/demão. 

 

Vida útil do material aplicado: 

 

Depois de aplicado conforme especificações técnicas e por pessoal técnico 

qualificado, o produto tem durabilidade mínima de 5 anos, devendo a cada 2 

anos se fazer uma analise do local para correção de possíveis patologias e se 

necessário uma nova aplicação. 

 

Não aplicar o produto com umidade superior 80%. 

 

Para maior eficiência é importante seguir corretamente o modo de aplicação. 

 
Armazenamento e prazo de validade: 

 

Armazenar em local fresco e arejado. Validade de 6 meses a partir da data de 

fabricação, embalagem lacrada. 

 

Segurança: 

 

As medidas de higiene, segurança do trabalho e indicações quanto ao fogo devem 

seguir as instruções das fichas de emergência e FISPQ do produto. 
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EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 20, 25 e 50 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. 


