
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERVIAFLEX – PU CONSTRUÇÃO 

 

ImperviaFlex – PU Construção é um selante elastomérico à base de poliuretano, 

monocomponente, com alto poder de aderência e elasticidade. Produzido com tecnologia 

própria para diversas aplicações de colagem e vedação, com ótima propriedade de não 

escorrimento (non-sag), que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um 

elastômero de alta resistência. 

A tecnologia usada proporciona resistência às intempéries ambientais superior àquelas dos 

poliuretanos tradicionais, e por não conter isocianato não agride o meio ambiente. 

 
Descrição 

Selante e adesivo elástico a base de Poliuretano 

  

Utilização 

 ImperviaFlex – PU Construção é indicado para realizar trabalhos de preenchimento de juntas 

de dilatação, fachadas, vedação, acabamento e colagens diversas que exijam elasticidade 

permanente ambientais e ataques químicos. Possui excelente adesividade a uma grande 

variedade de substratos, tais como: concreto, madeira, aço, alumínio, aço galvanizado, fibra de 

vidro, plásticos, materiais cerâmicos, pintura (sistema de duas camadas), primers para metais, 

etc. 

 

 Vantagens 

• Excelente resistência aos raios ultravioleta; 

• Não causa manchamento; 

• Impermeável; 

• Aderente em diversos materiais sem necessidade de primer na maioria dos substratos; 

• Aceita pintura à base água, após formação de pele (algumas horas); 

• Boa resistência a ácidos e bases; 

• Excelente resistência a intempéries, inclusive a maresia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Características Técnicas 

 

Qualquer informação referente ao uso deste produto é baseada em nossos conhecimentos 

científicos e experiência já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem 

apenas como um guia prático. Maiores informações, consulte nosso Corpo Técnico. 

  

 Preparação da Superfície 

 A superfície deverá estar íntegra, resistente, regular, apresentar-se limpa e seca, sem qualquer 

vestígio de graxa, óleo, poeira, restos de quaisquer outros materiais anteriormente aplicados. 

Nas aplicações em concretos e argamassas, os mesmos devem estar totalmente curados. 

Superfícies metálicas devem se apresentar isentas de qualquer camada que possa prejudicar a 

aderência do ImperviaFlex – PU Construção como ferrugem, tintas, vernizes e películas 

protetoras de esquadrias. 

  

 Aplicação do Produto 

• A Superfície deve estar totalmente limpa e seca. 

• Para acabamento, aplicar fita crepe em toda extensão da junta. 

• Corte o bico em 45° na largura desejada e fure a ponta do tubo. 

• Usando o aplicador específico para PU, aplique o ImperviaFlex – PU Construção na quantidade 

correta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

 O consumo do ImperviaFlex – PU Construção dependerá da largura e profundidade da 

junta. • Juntas de 1,0 cm Largura x 1,0 cm profundidade: Rende até 3 metros lineares (400g). 

  

Embalagens 

 

 Cartuchos de 310 ml • Sachês 600 ml 

 

 Validade e Estocagem 

 
Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local 

coberto, seco, em temperaturas entre 10 e 30°C e nas embalagens originais e intactas. 

  

 Recomendações 

 

• Não aplicar diretamente sob o sol e em substratos com temperatura > 35°C; 

• Não utilizar qualquer tipo de produto para acabamento (ex: sabão, solvente, etc.); 

• Não aplicar em áreas onde ficará submerso; 

• Após aberto, utilizar todo o conteúdo e não reutilizar a embalagem vazia; 

• Os resíduos não curados do ImperviaFlex – PU Construção podem ser removidos com 

solventes tais como: Thinner, aguarrás, álcool, etc.; 

• Resíduos curados devem ser removidos mecanicamente; 

 
Precauções 
 
Aplicar o produto em local ventilado. Evitar contato com olhos e pele, caso ocorra lavar as partes 

com água e sabão. Caso ocorra a ingestão, procure um médico imediatamente. Não contém 

isocianato. 

  

 


