
IMPERMEABILIZANTES & TINTAS 
 
 
 
 

 
Características: 

IMPERTOTAL NATURAL

 

Impermeabilizante  acrílico indicado para dar proteção e acabamento  a paredes de alvenaria, tijolos à vista, concreto aparente, 

telhados  de cerâmica  ou de fibrocimento  e pisos.  Sua aplicação forma  uma camada  protetora  com  ótima  impermeabilidade  e 

resistência à ação da maresia e as intempéries. Pode ser aplicado sobre superfícies já pintadas, pois é incolor e apenas adiciona 

brilho e máxima proteção sem alterar a cor predominante. É de fácil aplicação e limpeza, além de ter ótimo rendimento e secagem 

rápida. 

Importante: É um produto que possui ótima elasticidade e, por isso mesmo, acompanha o movimento de expansão e retração que 

ocorre na parede devido às mudanças de temperatura, calor e frio. Enquanto úmido tem aparência leitosa, porém, após seco fica 

incolor. 

O período de cura do Impertotal Natural incolor após aplicação é de aproximadamente seis meses, período em que exposto algum 

tempo em contato com água, se reidrata tornando-se esbranquiçado até secar novamente, quando voltará a ficar incolor. 

Impertotal Natural está disponível em quatro cores distintas capazes de impermeabilizar, dar proteção e acabamento com brilho a 

paredes  externas  ou internas,  fazendo  desaparecer  manchas  e imperfeições  sem  descaracterizá-los.  Também  indicado  para 

impermeabilizar e embelezar fachadas e divisórias de ambientes. 

Observação: Em  telhados  antigos  lavar  bem  com  lava  jato.  Não  aplicar  Impertotal  Natural  com  o  telhado  quente,  pois  este 

procedimento acarretará na diminuição da vida útil do produto, intervalo de no mínimo 4 horas entre uma demão e outra e 

observando as condições climáticas favoráveis para aplicação ( não aplicar sob forte incidência de insolação em áreas com temperatura 

superior a 70º ou mínimas inferiores a 5º. 

 

 
Aplicação: 

 

1)    1º passo: Limpar a superfície eliminando as partes soltas, gorduras, poeira e mofo (utilizando o lava jato). 
 

2)    2º passo: 1ª demão: Aplicar Impertotal Natural, mexer bem até que fique homogêneo (aplicar de rolo, pincel ou trincha). 
 

3)    3º passo: Demais demãos (2ª, 3ª), com o Impertotal Natural ( médio, escuro, envelhecido). 
 

 
Rendimento médio: Balde de 18 litros 

 

 
Impertotal Natural: 1 demão = 100m² / balde de 18 litros. 

 
Embalagens: 

 

 
Todas em embalagens plásticas, recicláveis. 

Pote de 900 ml 

Galão de 3,6 litros 

Balde de 18 litros 

 
Recomendações: 

 

Manter a embalagem bem fechada após o seu uso e ou durante o manuseio. Armazenar o produto em lugar arejado, coberto, seco e 

longe de calor. Nestas condições o prazo de validade do produto é de 24 meses. Manter longe do alcance de crianças e animais. 

Produto atóxico, porém, em contato com a pele algumas pessoas poderão apresentar irritação, neste caso lavar o local afetado com 

água em abundância. Em casos de reação alérgica ou ingestão procurar a assistência de um médico. 
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