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SOLVENTE HIDROFUGO PENETRANTE, SEM SILICONE

Características
Liquido de cor ambar.

Propriedades
IMPERQUIM-II é um produto mono composto 
pronto a ser utilizado, não necessitando de compo-
nentes específicos de preparação.
Acção hidrofuga de longa duração, funciona por 
infiltração em profundidade. Graças ao seu poder 
penetrante e difusor e à sua fluidez inferior à da 
água, IMPERQUIM-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.

Utilização
IMPERQUIM-II utiliza-se em superficies limpas e
desengorduradas.

Precauções
Não deixar ao alcance das crianças.
Fechar a embalagem após cada utilização. Efectuar 
sempre um teste para determinar a compatibilidade 
e o tempo de contacto apropriado. 
Produto Químico: Leia sempre a rotulagem antes de 
utilizar.

Aplicação 
IMPERQUIM II aplica-se puro, com rolo, trincha, ou 
por pulverização, dependendo dos casos. Aplicar 
uma ou duas camadas, afim de obter uma infiltra-
ção em profundidade tão densa quanto possível. 
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SOLVENTE HIDROFUGO PENETRANTE, SEM SILICONE

Hidrófugo para tratamento de materiais por 
IMPREGNAÇÃO

 

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

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 em gota sobre a pedra e não 

penetra na superfície.

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


