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A aplicação depende da sua imaginação...A aplicação depende da sua imaginação...
...Descubra um mundo de possibilidades....Descubra um mundo de possibilidades.
A aplicação depende da sua imaginação...
...Descubra um mundo de possibilidades.

Proteção anticorrosivaProteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Revestimento protetivo eRevestimento protetivo e
anticorrosivoanticorrosivo

Revestimento protetivo e
anticorrosivo

Fabricado por: 07.872.967/0001-02
Químico resp. CFQ 09201713 - 9° região
Distribuído por:

O Hm Impertech Borracha líquida, é resistente, elástico, e 
proporciona uma excelente aderência a diversos tipos de 
substratos*. Apresenta ótima durabilidade em aplicações exteriores e 
interiores. Após a secagem o produto forma uma película de borracha  
de excelente resistência a umidade e corrosão.
O produto pode ser aplicado em metal, concreto, telhas, madeiras, 
gesso, plástico e diversas outras superfícies.
*Com exceção de substratos incompatível a solvente.

Resistente ás condições meteorológicas.Resistente ás condições meteorológicas.
Alto alongamento e memória de recuperação.Alto alongamento e memória de recuperação.

Permite fixar expostoPermite fixar exposto

Resistente ás condições meteorológicas.
Alto alongamento e memória de recuperação.

Permite fixar exposto

Vantagens:Vantagens:Vantagens:

Características:Características:Características:

Resistente a água - Protege contra corrosão - ExcelenteResistente a água - Protege contra corrosão - Excelente
elasticidade, resiste á dilatação e contração da superfícieelasticidade, resiste á dilatação e contração da superfície
Alta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficarAlta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficar
exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.

Resistente a água - Protege contra corrosão - Excelente
elasticidade, resiste á dilatação e contração da superfície
Alta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficar
exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.

Envelopamento de geladeiras, micro-ondas, chassi de 
automóvel, ar condicionado, cerca/portão metálico, 
quadro de bicicleta, partes de automóveis, janelas, calhas 
e telhados metálicos entre outras aplicações.

Proteção contra umidade e mofoProteção contra umidade e mofoProteção contra umidade e mofo
Envelopamento de madeira, concreto, tecido, móveis de 
madeira, veda micro fissuras, pode ser utilizado como 
veda rosca em canos e conexões.

PRECAUÇÕES: Produto INFLAMÁVEL E SOB PRESSÃO. Não 
perfure a embalagem, mesmo vazia. Conteúdo sob pressão. Não 
incinerar. Manter a embalagem fora de fontes de calor. Evite a 
inalação. O ambiente deve estar ventilado durante a aplicação e 
secagem. Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, 
lave bem a parte afetada com água e sabão. Em caso de ingestão, 
não provoque vômito e procure um médico levando a embalagem.
Composição: 

PretoPretoPreto
corcorcor
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de possibilidades.de possibilidades.
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A aplicação depende da sua imaginação...A aplicação depende da sua imaginação...
...Descubra um mundo de possibilidades....Descubra um mundo de possibilidades.
A aplicação depende da sua imaginação...
...Descubra um mundo de possibilidades.

Proteção anticorrosivaProteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Revestimento protetivo eRevestimento protetivo e
anticorrosivoanticorrosivo

Revestimento protetivo e
anticorrosivo

Fabricado por: 07.872.967/0001-02
Químico resp. CFQ 09201713 - 9° região
Distribuído por:

O Hm Impertech Borracha líquida, é resistente, elástico, e 
proporciona uma excelente aderência a diversos tipos de 
substratos*. Apresenta ótima durabilidade em aplicações exteriores e 
interiores. Após a secagem o produto forma uma película de borracha  
de excelente resistência a umidade e corrosão.
O produto pode ser aplicado em metal, concreto, telhas, madeiras, 
gesso, plástico e diversas outras superfícies.
*Com exceção de substratos incompatível a solvente.

Resistente ás condições meteorológicas.Resistente ás condições meteorológicas.
Alto alongamento e memória de recuperação.Alto alongamento e memória de recuperação.

Permite fixar expostoPermite fixar exposto

Resistente ás condições meteorológicas.
Alto alongamento e memória de recuperação.

Permite fixar exposto

Vantagens:Vantagens:Vantagens:

Características:Características:Características:

Resistente a água - Protege contra corrosão - ExcelenteResistente a água - Protege contra corrosão - Excelente
elasticidade, resiste á dilatação e contração da superfícieelasticidade, resiste á dilatação e contração da superfície
Alta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficarAlta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficar
exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.

Resistente a água - Protege contra corrosão - Excelente
elasticidade, resiste á dilatação e contração da superfície
Alta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficar
exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.

Envelopamento de geladeiras, micro-ondas, chassi de 
automóvel, ar condicionado, cerca/portão metálico, 
quadro de bicicleta, partes de automóveis, janelas, calhas 
e telhados metálicos entre outras aplicações.

Proteção contra umidade e mofoProteção contra umidade e mofoProteção contra umidade e mofo
Envelopamento de madeira, concreto, tecido, móveis de 
madeira, veda micro fissuras, pode ser utilizado como 
veda rosca em canos e conexões.

PRECAUÇÕES: Produto INFLAMÁVEL E SOB PRESSÃO. Não 
perfure a embalagem, mesmo vazia. Conteúdo sob pressão. Não 
incinerar. Manter a embalagem fora de fontes de calor. Evite a 
inalação. O ambiente deve estar ventilado durante a aplicação e 
secagem. Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, 
lave bem a parte afetada com água e sabão. Em caso de ingestão, 
não provoque vômito e procure um médico levando a embalagem.
Composição: 

BrancoBrancoBranco
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A aplicação depende da sua imaginação...A aplicação depende da sua imaginação...
...Descubra um mundo de possibilidades....Descubra um mundo de possibilidades.
A aplicação depende da sua imaginação...
...Descubra um mundo de possibilidades.

Proteção anticorrosivaProteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Revestimento protetivo eRevestimento protetivo e
anticorrosivoanticorrosivo

Revestimento protetivo e
anticorrosivo

Fabricado por: 07.872.967/0001-02
Químico resp. CFQ 09201713 - 9° região
Distribuído por:

O Hm Impertech Borracha líquida, é resistente, elástico, e 
proporciona uma excelente aderência a diversos tipos de 
substratos*. Apresenta ótima durabilidade em aplicações exteriores e 
interiores. Após a secagem o produto forma uma película de borracha  
de excelente resistência a umidade e corrosão.
O produto pode ser aplicado em metal, concreto, telhas, madeiras, 
gesso, plástico e diversas outras superfícies.
*Com exceção de substratos incompatível a solvente.

Resistente ás condições meteorológicas.Resistente ás condições meteorológicas.
Alto alongamento e memória de recuperação.Alto alongamento e memória de recuperação.

Permite fixar expostoPermite fixar exposto

Resistente ás condições meteorológicas.
Alto alongamento e memória de recuperação.

Permite fixar exposto

Vantagens:Vantagens:Vantagens:

Características:Características:Características:

Resistente a água - Protege contra corrosão - ExcelenteResistente a água - Protege contra corrosão - Excelente
elasticidade, resiste á dilatação e contração da superfícieelasticidade, resiste á dilatação e contração da superfície
Alta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficarAlta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficar
exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.

Resistente a água - Protege contra corrosão - Excelente
elasticidade, resiste á dilatação e contração da superfície
Alta resistência a sujidade - Cura rápido - Pode ficar
exposto - Resistente ás condições meteorológica adversas.

Envelopamento de geladeiras, micro-ondas, chassi de 
automóvel, ar condicionado, cerca/portão metálico, 
quadro de bicicleta, partes de automóveis, janelas, calhas 
e telhados metálicos entre outras aplicações.

Proteção contra umidade e mofoProteção contra umidade e mofoProteção contra umidade e mofo
Envelopamento de madeira, concreto, tecido, móveis de 
madeira, veda micro fissuras, pode ser utilizado como 
veda rosca em canos e conexões.

PRECAUÇÕES: Produto INFLAMÁVEL E SOB PRESSÃO. Não 
perfure a embalagem, mesmo vazia. Conteúdo sob pressão. Não 
incinerar. Manter a embalagem fora de fontes de calor. Evite a 
inalação. O ambiente deve estar ventilado durante a aplicação e 
secagem. Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, 
lave bem a parte afetada com água e sabão. Em caso de ingestão, 
não provoque vômito e procure um médico levando a embalagem.
Composição: 

CinzaCinzaCinza
corcorcor

7 899510 100156
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