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IMPREGNEER          

 

Resina de impregnação epóxido incolor para o reforço e 

endurecimento de superfícies em madeira ou betão 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
IMPREGNNER é uma resina epoxídica, bicomponente, utilizada como reforço e consolidação de 
substractos porosos de madeira ou betão.Os componentes apresentam-se doseados nas proporções 
aconselhadas. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 
• Reforços ou consolidações de superfícies de madeira porosa ou de betão muito poroso.  
• Tratamento de pavimentos de base cimentícia. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
As principais características de IMPREGNEER são as seguintes:  

• Resistência ao uso e aos agentes químicos dos pavimentos industriais. 
• Protecção dos pavimentos industriais contra os ácidos e os óleos. 
• Utilizado para evitar a formação de pó nos pavimentos em betão 
• Resistência aos agentes químicos das superfícies verticais dos silos de cereais) e de entrepostos de 

produtos químicos. 
 
Abaixo apresentam-se algumas das características técnicas do material.  
 
• Cor.......................................................................................................................................................incolor 
• Massa volúmica .......................................................................................................................... 0,94 kg/litro 
• “Pot-life” (20ºC) .................................................................................................................................. 60 min 
• Endurecimento a (20ºC)......................................................................................................................4 horas 
• Endurecimento completo.......................................................................................................................1 dia 
• Temperatura de aplicação....................................................................................... 7 ºC (min.)/30 ºC (max.) 
• Proporção de mistura ................................................................................................................................1/1 
  
INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO  
 
Preparação do suporte 
 
O suporte deve apresentar-se perfeitamente seco e limpo de partículas, poeira ou qualquer material solto.  
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IMPREGNEER 
 
 
 
 
 
Preparação do produto  
 
O material é preparado misturando partes iguais, em peso ou em volume, dos dois componentes até 
obtenção de um tom uniforme. A cor pode ser modificada em função do suporte, por adição de pigmentos. 
 
 
Aplicação 
 
Após bem misturada, Verter a mistura sobre o pavimento e espalhar utilizando uma vassoura macia ou uma 
escova. Em superfícies de madeira poderá utilizar um pincel. 
No caso de uma rápida absorção do suporte, repetir o processo até atingir a saturação do mesmo. 
 
RENDIMENTO 
 
O rendimento é de 0,250 litros / m2 por demão.  
Dependendo da porosidade do suporte, o consumo da 1 ª demão poderá aumentar até 0,5 l / m2 
 
 
HIGIENE E SEGURANÇA  
 
Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Em caso de contacto com a pele, lavar com água morna e 
sabão. Assegurar uma boa ventilação durante a preparação e aplicação do produto. 
IMPREGNEER contém solventes inflamáveis, aconselhamos não fumar ou utilizar qualquer tipo de chama 
enquanto se estiver a manipular o produto. 
Por favor consulte a ficha de segurança do produto antes de proceder à sua manipulação. 
 
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO  
 
IMPREGNEER está disponível em conjuntos de 5 kg.  
O material tem a validade de 1 ano, quando conservado fechado na sua embalagem original. Armazenar 
em local fresco e seco, evitando a exposição do material a temperaturas extremas. 
 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
Para aplicações especiais e assistência técnica, por favor consulte a CristalProof. 
 
Sintra, Janeiro de 2009 
Edição 01 
 
 
 
 
Nota  – A informação constante desta ficha técnica é baseada em análises efectuadas em laboratório e nas boas práticas de aplicação do 
produto. O material apenas terá o comportamento proposto quando armazenado, preparado e aplicado segundo as instruções definidas 
nesta ficha técnica e pelas boas práticas. A variedade de superfícies e as deficientes condições de armazenamento, preparação e 
aplicação podem levar a uma performance deficiente do material. A consulta desta ficha técnica não dispensa o aconselhamento com o 
nosso Departamento Técnico sobre a adequação do produto ao fim pretendido e sobre as condições de armazenamento, preparação e 
aplicação. A CristalProof não se responsabiliza por armazenamento, preparação ou aplicação deficiente dos seus materiais por terceiros. 


