
 IMPERTUDO 
RAPIDÍSSIMO PÓ  

 

  MANUAL TÉCNICO  
 

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ é um produto à base cimentos especiais e aditivos minerais, destinado a tamponamento de 
infiltrações e fluxo de água sob pressão em subsolos, cortinas, poços de elevadores e estruturas submetidas à lençol 
freático. 

 

VANTAGENS: 

 Cura ultrarrápida; 

 Pode ser utilizado seco ou misturado com água; 

 Adquire resistência em minutos; 

 Resiste a pressões hidrostáticas; 

 Interrompe completamente o fluxo de água; 

 Alta durabilidade; 

 Fácil Aplicação. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Composição Cimentos especiais e aditivos minerais 

Cor Cinza escuro 

Tempo de pega final 5 min. 

 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 
A superfície a ser aplicada IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, 
óleos, desmoldantes, etc. 

 
 

APLICAÇÃO: 
Para tamponamento de infiltrações, misturar 3 a 4 partes de IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ em 1 parte de água (25ºC), 
em formato de bola e comprima contra a infiltração por aproximadamente 60 segundos até adquirir resistência. 
Também pode ser aplicado seco diretamente na infiltração, nesta forma de aplicação mantenha o produto fortemente 
pressionado contra o ponto de infiltração até que o produto adquira resistência, se necessário reaplique o produto. 

Após a aplicação de IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ, observar por 48 horas se efetivamente a infiltração foi sanada, para 
prosseguir a impermeabilização utilizando o sistema IMPERTUDO TOP conforme instruções contidas nos boletins 
técnicos. 

 
 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO: 
Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente em local coberto, 
fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e 
fechadas. 
 

PRECAUÇÕES 
IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em 
casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em 
caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão 
acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem. 

 
EMBALAGENS: 
Balde de 15 kg. 
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