
CATÁLOGO 
DE PRODUTOS



Impermeabilizante em pó encapsulado, indicado na 
impermeabilização de Concretos e Argamassas. 
Reage com o cimento durante o processo de 
hidratação liberando o princípio ativo que bloqueia 
a rede capilar, proporcionando uma elevada 
impermeabilidade aos concretos e argamassas. 

IMPERTUDO NANOTEC-C

IMPERTUDO NANOTEC-C
Produto à base cimentos especiais e aditivos 
minerais, destinado a tamponamento de 
inltrações e uxo de água sob pressão em 
subsolos, cortinas, poços de elevadores e estruturas 
submetidas à lençol freático. Cura ultrarrápida, 
pode ser utilizado seco ou com água.

IMPERTUDO RÁPIDISSIMO PÓ

IMPERTUDO RÁPIDISSIMO PÓ
Acelerador de pega e endurecimento, isento de 
cloretos, para argamassas e concretos. 
É recomendado, especialmente, para serviços de 
urgência que necessitam de rápida liberação para 
uso, como: pisos, calçadas, pequenos reparos 
e desformas rápidas.

ACELERADOR SCL

IMPERTUDO ACELERADOR SCL

Aditivo para argamassas frescas garantindo efeito acentuado de 
plasticado e trabalhabilidade (liga), tornando-as de consistência 
mais plástica e macia. Aumenta a impermeabilidade do 
revestimento, reduz o consumo dos insumos de pintura, permite 
obter excelentes acabamentos, reduz ou evita trincas e ssuras. 
Garante argamassas mais leves, estáveis, eliminando a 
exsudação.

IMPERTUDO PLASTIFICANTE

IMPERTUDO PLASTIFICANTE
Impermeabilizante de característica exível e elástica de base 
acrílica, para moldagem no local e aplicação a frio, resistente às 
intempéries. Indicado para impermeabilização de áreas expostas 
e não sujeitas a tráfego de veículos ou pedestres. Tais como 
coberturas inclinadas, lajes de concreto, varandas, terraços, 
telhas de bra cimento, marquises ou calhas.

IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA

IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA



Revestimento impermeabilizante, semi-exível, bi-componente à 
base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, de 
ótima aderência e excepcional resistência mecânica. Indicado para 
impermeabilização de pisos e paredes de “áreas frias”, caixas 
d’água, reservatórios, poços de elevadores, muros de arrimo, 
pisos em contato com o solo e piscinas.

IMPERTUDO TOP FLEX

IMPERTUDO TOP FLEX
É um impermeabilizante exível, à base de resina termoplástica e 
cimentos aditivados com excelente característica de resistência, 
exibilidade e impermeabilidade. indicado para 
impermeabilização de piscinas e reservatórios de água, elevados 
ou enterrados (sem presença do lençol freático), para áreas frias 
no sistema convencional e no sistema Drywal.

IMPERTUDO TOP

IMPERTUDO TOP

Graute composto por cimento Portland, agregados 
e aditivos especiais. Pronto para uso, requerendo 
apenas a adição de água para a obtenção o de 
uma argamassa não retrátil, com altas resistências 
iniciais e isenta de cloretos e ferro.

IMPERTUDO GRAUTE

IMPERTUDO GRAUTE

Argamassa de características tixotrópica, indicada 
para serviços de calços nos assentamento e apoios 
de equipamentos e máquinas em geral, reparos 
em estruturas e concreto.
Não é necessário o uso de formas.

IMPERTUDO GRAUTE TIX

IMPERTUDO GRAUTE TIX

Argamassa para reparos profundos em estruturas 
de concreto. Composto de cimento Portland, bras 
sintéticas, aditivos especiais e Sílica ativa que 
quando misturados, resultam numa argamassa de 
elevada consistência, coesa e moldável.

ARGAMASSA ESTRUTURAL

IMPERTUDO ARGAMASSA ESTRUTURAL

Impertudo Argamassa Estrutural



Produto destinado à pulverização sobre superfícies 
recém concretadas. Proporciona dureza em pisos 
de concreto, aumentando a resistência à abrasão, 
unindo fortemente as partículas soltas e 
preenchendo os poros por meio da cristalização.

HARD SILICATO

IMPERTUDO HARD SILICATO

É um hidro-repelente, composto por silano e 
siloxano emulsionados em água, que protege 
contra a umidade diversos tipos de superfície sem 
alterar a aparência dos materiais. 

HIDROFUGANTE

IMPERTUDO HIDROFUGANTE

Adesivo estrutural de consistência uida, bi-componente à 
base de resinas epóxi isenta de solventes. Proporciona 
elevada aderência a diversos materiais, tais como: Concreto, 
argamassa, cimento-amianto, cerâmica, mármore, madeira, 
aço etc.

ADESIVO EPÓXI 

IMPERTUDO ADESIVO EPÓXI 

internos, juntamente com o possível surgimento de manchas, 
mofos e bolores nas paredes

É um revestimento impermeabilizante, de característica 
elástica e de base acrílica para uso em paredes, contra 
batidas de chuva.Proporciona ótima impermeabilização, 
impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes 

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM



Produto destinado à pulverização sobre as 
superfícies recém concretadas para proporcionar 
uma cura adequada. Atua durante as primeiras 
idades do concreto ou argamassa, evitando assim 
os efeitos de retração na secagem.

IMPERTUDO CURA QUÍMICA

IMPERTUDO CURA QUÍMICA

Emulsão à base de polímeros e asfalto. É de 
fácil aplicação, ótima elasticidade e excelente 
durabilidade. Indicado especialmente para 
impermeabilização de calhas de concreto, lajes 
de cobertura, terraços, marquises, jardineiras.

IMPERTUDO LAJE PRETO

IMPERTUDO LAJE PRETO

É um super aditivo para produzir argamassas (massas) 
impermeabilizadas para revestimentos internos e externos, 
assentamentos, subsolos, piscinas, reservatórios de água, etc. 
Trata-se de um impermeabilizante de pega normal, com a 
propriedade de melhorar a trabalhabilidade (liga) da massa. 
Apresenta-se na forma líquida, de cor branca.

IMPERTUDO PLASTIVEDA

IMPERTUDO PLASTIVEDA
Adesivo plasticante a base de copolimeros compatíveis com 
cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, 
cal ou gesso. Proporciona elevada aderência de chapiscos e 
argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o ssuramento. 

IMPERTUDO CHAPISCO

IMPERTUDO CHAPISCO



Aditivo SUPER PLASTIFICANTE, pronto para uso, 
para concretos reodinâmicos e concretos de alto 
desempenho, compatível com todos os tipos de 
cimento Portland; reduz e/ou melhora o fator 
A/C para a mesma trabalhabilidade. 

CARBOXI PREMIUM

IMPERTUDO CARBOXI PREMIUM

Adesivo apropriado para uso com cimento, cal 
ou gesso.
Proporciona elevada aderência de chapiscos e 
argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o 
ssuramento. 

CHAPISCO 100% ACRÍLICO

IMPERTUDO CHAPISCO 100% ACRÍLICO

Aditivo impermeabilizante líquido e de pega normal 
para argamassas e concretos. Devido as suas características 
de impermeabilização, proporciona a redução da 
permeabilidade e absorção por capilaridade, tornando 
assim argamassas e concretos impermeáveis à penetração 
de água e umidade

IMPERTUDO 01

IMPERTUDO 01

Desenvolvido para vedar trincas e ssuras internas 
e externas, possui ótima elasticidade, baixa retração 
e resistência a intempéries e a raios UV. 
Aceita pinturas isenta de solventes, à base de látex 
ou de emulsão acrílica.

IMPERTUDO TRINCA

IMPERTUDO TRINCA



IMPERTUDO ULTRA FLEX UV

É um impermeabilizante ultra exível, à base de 
resina termoplástica, cimentos especiais, 
protetores U.V., aditivos e cargas minerais 
inertes. 
Em composição, resultam em uma membrana 
com excelente característica de resistência, 
exibilidade e impermeabilidade.
Produto de fácil aplicação, não necessita  de 
camada protetora, podendo car exposto à 
intempéries.
Acompanha as movimentações normais da 
estrutura;
Resiste a altas pressões hidrostáticas positivas.

IMPERTUDO ULTRA FLEX UV

DESMOLDANTE UNIVERSAL

Composição oleosa, emulsionada em água, 
indicada para aplicação em formas de 
madeira, compensados comuns e resinados, 
fôrmas metálicas e plásticas, formando uma 
na camada protetora impedindo a aderência 
entre o concreto e as formas.
Facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo 
acabamento nas superfícies de concreto 
aparente.

IMPERTUDO

DESMOLDANTE UNIVERSAL



IMPERTUDO BALDRAME

Emulsão asfáltica de fácil aplicação 
indicada para aplicação em superfícies 
de concreto ou alvenaria tais como: 
alicerces, baldrames, muros de arrimo, 
lajes, calhas, oreiras e revestimentos em 
contato com o solo.
Após a aplicação forma uma película 
elástica impermeável, inibindo totalmente 
a passagem de umidade. 

IMPERTUDO BALDRAME

IMPERTUDO PRIMER

Emulsão asfáltica para imprimação, à 
base de asfalto modicado disperso em 
água, para aplicação á frio. Isento de 
solventes orgânicos.
Especialmente recomendado para 
imprimação de substratos de concreto e 
argamassas, proporcionando uma 
excelente aderência entre a manta 
asfáltica e o substrato.

IMPERTUDO PRIMER



DESMOLDANTE MADEIRA

É uma composição oleosa, emulsionada em 
água, indicada para aplicação em formas de 
madeira, compensados comuns e resinados, 
formando uma na camada protetora 
impedindo a aderência entre o concreto e as 
formas. 
Facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo 
acabamento nas superfícies de concreto 
aparente. Alto rendimento. Não causa mancha 
no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das 
formas de madeira, possibilitando maior 
reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre 
madeira úmida 

IMPERTUDO

DESMOLDANTE MADEIRA

EPÓXI TIX 

Adesivo estrutural de consistência pastosa, bi-
componente à base de resinas epóxi isenta de 
solventes, de alta viscosidade e pega normal.
Indicado para colagem de cerâmica, 
madeira, alumínio, ferro, juntas de 
concretagens (junta fria), colagem entre 
concreto velho e concreto novo, xação de 
chumbadores, calhas, dormentes, guias, na 
horizontal;

IMPERTUDO

EPÓXI TIX 



Argamassa para demolição, 
corte de rochas e concreto.
Age em função da dilatação de 
seu volume, exercendo nas 
paredes do furo uma força 
unitária superior a 8.000t/m2, 
provocando fraturas no 
material. 
Produto ecológico, não explosivo, 
não produz gases e resíduos 
nocivos. Não apresenta nenhum 
risco especial, não provoca 
lançamento de detritos, não 
forma gases nem produz 
qualquer tipo de vibração. 

Grupo de minerais, se 
caracteriza pela sua leveza, pois 
aumenta seu volume original 
em até 10 vezes. 
Ao ser aplicado diretamente 
sobre concretos refratários 
formam uma combinação de 
baixa capacidade calórica, boa 
resistência mecânica e alta 
refratariedade na face quente.

IMPERTUDO
ARGAMASSA EXPANSIVA

PARA DEMOLIÇÃO

ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DEMOLIÇÃO

Selante e adesivo elástico de  alta 
viscosidade para diversas 
aplicações de colagem e vedação 
com ótima propriedade de não 
escorrimento (non-sang) com cura 
rápida ao entrar em contato com a 
umidade do ambiente.
Indicado para preenchimento  de 
juntas de dilatação e vedação e 
colagens diversas.

IMPERTUDO

PU CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO PU

É um pó muito no decorrente do silício metálico 
ou ferro silício. Proporciona altíssima reatividade 
com os produtos decorrentes do cimento Portland, 
conferindo melhor desempenho e durabilidade 
aos concretos e argamassa. 

SÍLICA ATIVA

IMPERTUDO SÍLICA ATIVA

Laminado aluminizado com os de polietileno 
trançado. Bloqueia a radiação através do 
alumínio, proporcionando ambientes mais 
agradáveis e frescos. No inverno,  retém o calor 
no interior do ambiente.

ISOLAMENTO TÉRMICO

IMPERTUDO ISOLAMENTO TÉRMICO

VERMICULITA EXPANDIDA
IMPERTUDO VERMICULITA 

EXPANDIDA



Atua formando uma película protetora transparente e 
lavável sobre materiais poroso evitando que se 
deteriorem precocemente e que o substrato que 
encardido,impossibilitando a penetração da sujeira e o 
engorduramento da superfície. 

RESINA ACRÍLICA

IMPERTUDO RESINA ACRÍLICA

Indicado para combater e potencializar a proteção das 
superfícies formando uma barreira de proteção contra o 
aparecimento e proliferação de mofo e bolor, quando 
misturado a tintas e outros revestimentos à base de 
água.  

ADITIVO ANTIMOFO

IMPERTUDO ADITIVO ANTIMOFO

Remove a ferrugem, fosfatiza e condiciona metais para 
posterior aplicação de fundo (primer) e pintura de 
acabamento. Reduz custos de preparo da superfície 
Confere maior aderência dos acabamentos, aumenta 
vida útil das superfícies metálicas e reduz o 
aparecimento precoce de ferrugens sobre pinturas.

SUPER REMOVEDOR DE FERRUGEM

SUPER REMOVEDOR DE FERRUGEM
Indicado para selar, impermeabilizar e proteger as 
superfícies contra a umidade e o aparecimento e 
proliferação de mofo e bolor, por um período médio de 
2 anos. Possui secagem rápida, fácil aplicação, 
além de ser um produto sustentável, não agredindo o 
meio ambiente.  

ANTIMOFO PREVENTIVO

IMPERTUDO ANTIMOFO PREVENTIVO



FITA DE ALUMÍNIO 45CM FITA DE ALUMÍNIO 60CM FITA DE ALUMÍNIO 90CM

FITA DE ALUMÍNIO 10CMFITA DE ALUMÍNIO 5CM

FITA DE ALUMÍNIO 15CM FITA DE ALUMÍNIO 20CM FITA DE ALUMÍNIO 30CM

Indicada para impermeabilização eciente em 
telhados, rufos, dutos de ventilação e ar-
condicionado, galpões, cúpulas, marquises, 
calhas, claraboias, lajes, baús de caminhão, 
entre outros. É indicada também para pequenas 
áreas que dispensam proteção mecânica, 
garantindo-lhes estanqueidade e alta reexão 
térmica.

FITA

ADESIVA ALUMINIZADA



MANTA 3MM AUTO ADESIVA

MANTA 3MM AL

MANTA 3MM GLASS

CAMADA SEPARADORA

MANTA 4MM TP III

MANTA 3MM GLASS TP II


