
 

HM RUBBER IND. E COM. LTDA                                                                                   RUA ANTONIO ZIELONKA  Nº 600 – BARRACÃO 1/2 – PINHAIS – PARANÁ 
CNPJ: 1.1621.915/0001-30                                                                                           INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.535.571-60 

 
 

                                                 

                                                      

                                                         IMPERTECH GOLD 
 

 

A HM Rubber lança o Impertech Gold um novo impermeabilizante de alta performance para 

revestimentos de coberturas, lajes e proteções corrosivas. 

O Impertech Gold permite que os instaladores de revestimento de lajes, telhados e coberturas alcancem o 

mais alto desempenho do mercado com a garantia do menor custo total. 

  

Vantagens: 

 

 Pode ser instalado sobre a maioria dos substratos incluindo metal, concreto, telhas de 

fibrocimento, etc.. 

 O Impertech Gold pode cumprir as exigências de praticamente todas as normas aplicáveis ao 

setor. 

 Oferece uma melhor adesão aos substratos das coberturas. 

 Possui alta resistência à sujidade.   

 Permite ao instalador estender a garantia. 

 Proporciona um baixo custo de instalação, pois sua cura é rápida, uma segunda camada pode ser 

aplicada dentro de 4 horas. 

 Não necessita de primer. 

 Pode ser instalado em piso húmido. 

 Revestimentos recém-aplicados não são afetados pela chuva, orvalho ou condensação, ao 

contrario de emulsões a base de agua. 

 

Características Físicas: 

 

             ENSAIO    NORMA     RESULTADO 

Peso Especifico g/cm³ ASTM D 4025           1,11  

Dureza Shore A ASTM D 2240           70±5 

Resistencia a tração @ 22°C, kg/cm² ASTM D 412           297 

Alongamento @22°C, % ASTM D 412           500 

Resistencia ao rasgo (faca C), kg/cm  ASTM D 624           62,9 

Após envelhecimento 70 horas @ 70ºC      ASTM D 573  

Resistencia a tração, kg/cm²            263 

Alongamento            459 

Resistencia ao Ozônio, alongada 20%@50 PPHM            Sem tricas 

Absorção de agua deionizada, %      ASTM D 471           0,42 

Refletância na cor branca     ASTM C 1549           0,89 

 

Aplicação: 

 

Impermeabilizações de telhados, lajes, banheiros, sacadas, cozinhas, calhas metálicas ou de concreto, 

jardineiras, janelas, telhados metálicos ou de fibrocimento, reservatórios muros de arrimo, baldrames, 
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bacias de contenção, reservatórios de agua, piscinas, galerias fluviais, canais de irrigação, proteção contra 

corrosão química (sob consulta). 

 

Modo de aplicação: 

 

O Impertech Gold é um produto mono componente que pode ser aplicado com pincel, rolo ou com bomba 

air-less que tenham resistência a solventes.  

Antes de iniciar a aplicação deve-se terminar todo o trabalho de preparação. Certificar-se que o substrato 

está limpo, livre de sujidade, detritos, óleos ou gorduras e adequadamente plano. 

Em locais onde ocorra muito movimento, como intersecções de parede e lajes, recomenda-se a aplicação 

de Impertech Gold com tela de reforço. 

A espessura desejada é conseguida pela aplicação de várias camadas finas. 

Impertech Gold é para ser aplicado entre 1,5 a 2 kg/m², podendo atingir 3,3 kg/m² para aplicações de 

trafego pesado. Normalmente o Impertech Gold é curado dentro de poucas horas, podendo variar 

dependendo da temperatura e humidade relativa. 

 

Limpeza:  

 

Todas as ferramentas e equipamentos devem ser limpos com solvente. 

 

Cuidados ao manusear o produto: 

 

Deve se manter suficiente ventilação da área com volume de ar para manter o nível dos contaminantes 

abaixo dos limites recomendados. Vapores do solvente são mais pesados que o ar e irão se depositar nas 

partes inferiores da área da aplicação. 

Use equipamento de proteção respiratório com filtros designados para remover combinação de partículas 

e vapores orgânicos, se os limites ocupacionais forem excedidos. 

Use luvas de borracha nitrílica ou neoprene para evitar contato com a pele. 

Use óculos de segurança com proteção lateral onde espirros do produto possam ocorrer. 

Use roupas descartáveis ou impermeáveis se a contaminação da roupa usada na aplicação for provável. 

Remova e lave roupas contaminadas antes de serem usadas novamente. 

Use camisas com manga longa para minimizar exposição da pele. 

Lave as mãos antes de comer, fumar ou ir ao banheiro. Comida ou bebida não devem ser consumidas na 

área onde esse produto é armazenado. Lave bem as mãos depois do manuseio. 

 

   

Observação.: As informações contidas neste documento resultam de nossas provas e de nossa experiência, 

são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser 

expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos 

procedentes de um uso incorreto do produto. Por essa razão, aconselha-se sempre a fazer provas prévias, de 

acordo com as circunstâncias específicas.  

   

 


