
  

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parre do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do 
tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc… Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a 
tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.  

 

Impermeabiliza gretas, consolida o material e evita infiltrações. ImperCrack  é um protetor hidrófugo 
ideal para impermeabilizar gretas e fissuras entre 0.5 e 1mm, evitando assim as infiltrações de água e 
por consequência a deteorização doa materiais. Ideal para proteger terraços e coberturas. ImperCrack  
consolida o material (barro, grés rústico, pedra natural, juntas, etc) evitando a erosão dos mesmos. 
Impercrack  penetra em profundidade sem criar película, deixa transpirar o material e evita o 
aparecimento do salitre e óxido. Em materiais com pouca absorção, reaviva ligeiramente a cor dos 
mesmos. 
 

Limpar o pavimento com detergente desengordurante (PowerDeterPlus), uma vez seco, aplicar o produto 
com uma trincha de forma uniforme em toda a superfície, impregnando bem as juntas e fissuras. No 
material com pouca absorção, convém eliminar eventuais excessos de produto no máximo até 5 minutos 
após a aplicação. Esses excessos retiram-se com um pano limpo e seco, massajando a superfície. Sobre 
materiais de alta absorção é recomendável aplicar uma segunda demão 24 horas depois da primeira, 
seguindo o mesmo método. O pavimento pode ser utilizado após 24 horas da última aplicação. Atenção: 
o produto pode alterar a cor do material, realizar um teste prévio. Temperaturas de conservação: de 
0oC a 30oC. O produto deve ser aplicado com o material a uma temperatura entre 5oC e 30oC. Um 
conselho profissional: para uma correta manutenção, recomenda-se a limpeza da superfície tratada com o 
detergente neutro concentras NeutralDeter. 

Palavra-Sinal: Atenção; Perigo 
Frases de Risco: H223: Aerossol Inflamável. H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas 
vias respiratórias. H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  
Frases Prudência: P210: Manter afastado do calor/superfícies quentes- Não fumar. P211: Não 
pulverizar sobre chama ou outra fonte de ignição. P251: Recipiente sob pressão: Não fumar nem 
queimar, mesmo após utilização. P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a 
temperaturas superior a 50oC/122oF. P301+P310. EM CASO DE INGESTÃO: contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO (CIAV) - 808 250 14 3 ou um 
médico. P331: Não provocar o vómito. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar 
o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais. P261: 
Evitar respirar os vapores. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar 
imediatamente e água abundante. P33+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um 
médico. 
 

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades 
De 1 Litro: Caixas de 12 unidades  

Barro, Pedra: 10-15 m2 
Grés Rústico: 30m2  
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