
resInAs e AdItIvos

ImPerCIt
É um impermeabilizante de base mineral, que age por meio de cristalização selando os poros 
da massa e proporcionando maior trabalhabilidade, sem alterar o tempo de preparação para 
o uso da argamassa e garantindo a impermeabilidade da área.

24 meses a partir da 
data de fabricação

Sachê 1L
Bombona 3,6L
Balde 18L

40 caixas com 12 sachês (480 sachês)
36 bandejas com 4 bombonas (144 bombonas)
36 baldes

onde APlICAr

Pode ser aplicado em: subsolo, poço de elevador, reservatório de água potável, piscina, tanque, rodapé, 
baldrame, muro de arrimo, fl oreira, contrapiso.

vAntAgens

Excelente durabilidade devido a sua base mineral;
Garante impermeabilidade à argamassa e ao concreto não armado;
Pode ser adicionado a diversos traços de argamassa ou concreto não armado;
Dissolve com facilidade na água;
Não altera o tempo de pega;
Não interfere na qualidade da água potável;
Pode ser utilizado na argamassa de assentamento.

CArACterÍstICAs

função Impermeabilizante
Composição e Aspecto Solução aquosa de base mineral
Coloração Branca
massa específica / densidade  0,980 – 1,040g/cm³
Consumo estimado 2,0L para cada 50kg de cimento
tempo de vida da mistura De 30 a 45 minutos, em temperatura de 10°C a 50°C

não altera a potabilidade da água
AtenÇÃo: ImPerCIt é um impermeabilizante rígido (não fl exível). As estruturas onde será aplicado devem 
ser calculadas para não apresentarem trincas ou fi ssuras depois que o produto secar. Não deve ser usado com 
outros aditivos. Não deve ser aplicado como pintura. Não deve ser usado em concreto armado.
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modo de PrePAro dA suPerfÍCIe

Deixe a área da aplicação levemente áspera, lixando-a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo;
Superfícies lisas devem ser apicoadas;
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fi ssuras ou trincas faça os devidos reparos;
Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes e sem partes soltas;
Antes de fazer o reboco, chapiscar a área com cimento e areia – traço 1:3 – aditivados com BIAnColA®.

1. Agite bem antes de usar para 
homogeneizar o produto;

2. Dilua ImPerCIt na água de 
amassamento, mexendo até a 
mistura fi car por igual, seguindo as 
proporções indicadas; 

3. Adicione a mistura de ImPerCIt e 
água na mistura de areia e cimento;

4. Misturar a argamassa de forma 
homogênea;

5. Deixe a relação água/cimento 
baixa, isto quer dizer adicionar 
o mínimo possível da mistura de 

ImPerCIt e água na argamassa (o 
sufi ciente para deixar a argamassa 
fácil de trabalhar);  

6. Aplique a argamassa em camadas 
repetidas com 1cm de espessura. No 
fi nal, a espessura mínima deverá ser 
de 3cm;

7. A primeira camada deve ser 
sarrafeada e as emendas não podem 
ser iguais, devem ser descontínuas;

8. Caso o intervalo entre as aplicações 
das camadas seja maior que 6 horas, 
faça outra vez o chapisco (aditivado 
com BIAnColA®).

InstruÇÕes de uso

ProPorÇÃo uso
 Caixas d’água

Piscinas
Alicerces

 Massa grossa

Massa grossa

Consumo
modo de PrePAro do Produto

Obs.: É importante atender ao consumo recomendado. Caso a dosagem (IMPERCIT/cimento) não seja respeitada, 
          pode-se não alcançar o resultado desejado.

Cimento: 1 parte
Areia: 3 partes

Cimento: 1 parte
Cal: 2 partes
Areia: 3 partes

Cimento: 1 parte
Ciplakal: 100ml
Areia: 3 partes

2 litros de ImPerCIt por saco de cimento de 
50kg (180ml por m² por cm de espessura)

2 litros de ImPerCIt por saco de cimento de 
50kg (160ml por m² por cm de espessura)

2 litros de ImPerCIt por saco de cimento de 
50kg (160ml por m² por cm de espessura)

1 6

2 7

3 8
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restrIÇÕes
Não aplicar o produto sob luz direta do sol ou ventos 
fortes;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor;
Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às 
indicações de empilhamento da mesma;
Não reutilizar a embalagem vazia;
Não utilizar em concreto armado.

segurAnÇA
O produto é atóxico após a cura;
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial 
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água 
em abundância, se ingerido não provoque vômito e 
procure auxílio médico levando a embalagem;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270 

A fi cha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br


