
  
 
 
IMPERTUDO TINTA ALUMÍNIO 
 

IMPERTUDO TINTA ALUMÍNIO é Tinta Refletiva de alta resistência, destinada para proteger 
impermeabilizações asfálticas, refletindo os raios infravermelhos, sem atacar ou dissolver o substrato. 
 
PROPRIEDADES: 
Pode ficar exposta as mais diversas condições sem apresentar fissuras ou sinais de ressecamento. Sua 
elasticidade acompanha naturalmente os movimentos do substrato além de conferir resistência à oxidação e 
às intempéries, reduz a absorção de água da superfície e proporciona ótima reflexão solar, melhorando o 
conforto térmico.  
Produto pronto para uso para aplicação a frio. Após sua secagem, forma uma película estável, impermeável 
e sem emendas. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
Indicado para pintura refletiva e proteção de impermeabilizações asfálticas, telhas de concreto e 
fibrocimento e acabamento das emendas de mantas aluminizadas. Pode ser aplicada também para 
superfícies metálicas e de alvenarias. Com a sua aplicação, tanques, postes e esquadrias, silos, coberturas de 
chapas, calhas e telhas metálicas estarão protegidos da ação de gorduras, óleos e de agentes químicos 
corrosivos.  
 
PREPARO DAS SUPERFÍCIES  
A superfície deve estar seca, firme e limpa, sem a presença de desmoldantes, agentes de cura, graxas, óleos 
ou pinturas anteriores que prejudiquem a aplicação do produto. A aplicação em substratos metálicos, deve 
ser feita com jateamento abrasivo para a remoção de produtos de corrosão.  
 
APLICAÇÃO  
Misturar todo o conteúdo da embalagem para deixá-lo homogêneo, utilizando ferramenta limpa para evitar 
a sua contaminação. Deve ser aplicado puro, com pincel, revolver ou rolo de pintura em duas ou mais demãos, 
respeitando o consumo mínimo necessário, a cobertura e acabamento desejado. Aguarde o intervalo de 2 a 
4 horas entre demãos, observando sempre a secagem total da camada anterior, a temperatura, ventilação e 
umidade relativa no ambiente. 
 
RESTRIÇÕES DE USO  

Esse produto não tem resistência mecânica ao tráfego ou à abrasão. Não aqueça esse produto. Não deixar o 
produto expostos à intempérie. Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso. Esse produto não 
aceita a aplicação diretamente sobre ele de argamassa colante de revestimento cerâmico, pisos ou tacos. Não 
utilizar sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras. Esse produto não deve ser misturado ou 
adicionado com outros produtos.  
 
ATENÇÃO  
O uso desse produto requer mão de obra especializada. A aplicação de demãos muito espessas resulta numa 
secagem externa superficial, mantendo a parte interna da camada em estado fresco, gerando a perda de 
desempenho e de adesão do produto, além de impossibilitar a secagem total. As áreas de aplicação deste 
produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.  
 
 

Manual Técnico 



NOTA LEGAL - GARANTIA  
Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios 
e destinados para orientação no uso de nossos produtos. A qualidade do produto é garantida contra defeitos 
de fabricação. A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no 
rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido. Não há garantia relativa a fatores 
externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, 
condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador. Para mais esclarecimentos consulte nosso 
departamento técnico. 
. 
PROPRIEDADES  
Aspecto: Líquido. Cor: Alumínio. Densidade: 1,0g/cm³. pH: 7/10. Sólidos: 20%. Inflamabilidade: Líquido 
Inflamável.  
 
CONSUMO  
Consumo médio: 200g/m2 /demão. Os consumos indicados podem variar conforme as condições da 
superfície.  
 
SECAGEM  
Entre demãos: 2 a 4 horas. Cura Total: 24 horas. O tempo de secagem pode variar de acordo com a 
temperatura e ventilação do ambiente.  
 
 
EMBALAGENS  
Galões 3,6 litros. Baldes 18 litros.  
 
 
ARMAZENAMENTO  
Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de 
calor.  
 
 
VALIDADE  
12 meses 
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