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DEFINIÇÃO 
IMPERALL PREMIUM 10 em 1 é um novo conceito em impermeabilizante para exteriores, 
indicado contra batida de chuva na parede e contra os conseqüentes males que a infiltração 
provoca. 
IMPERALL PREMIUM 10 em  1 possui uma nova formulação que possibilita 
impermeabilizar, selar, pintar e absorver fissuras de retração da argamassa em um só 
produto, por ter uma tecnologia única no mercado, composta de resinas acrílicas de auto 
desempenho, com excelente resistência às ações da natureza, como UV, maresias, fungos e 
variações térmicas. 
 
APLICAÇÕES 

Blocos de cimento e cerâmico  

Tijolos e concreto aparente 

Parede rebocada 

Repintura 

Selador impermeável  
 
VANTAGENS 

Exclusivo produto 10 em 1: impermeabiliza, resiste a sol e chuva, elimina fissuras, protege 
contra a maresia, hidrorrepelente, antimofo, supercobertura, sela, pinta e dá acabamento.  

Na cor branca, aceita pigmentação com bisnagas ou pelo sistema tintométrico (tons 
claros) 
 
PREPARO DA SUPERFÍCIE CONFORME NORMA NBR 13.245 
1. O local deve estar firme, limpo, seco, isento de partículas soltas e com reboco curado. 
2. Elimine possíveis focos de fungos com MATAMOFO da MACTRA 
3. Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, deve-se lixar ou escovar e eliminar o pó. 
4. Preencha pequenos buracos ou imperfeições com cimento e areia ou MASSA ACRÍLICA 
DA MACTRA antes da aplicação. 
5. Eventuais trincas devem ser tratadas previamente com o VEDBEM TRINCA MACTRA ou 
KIT VEDATRINCA. 
6. Se necessário, aplique antes uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 
MACTRA. 
 
PREPARO DO PRODUTO 
1. Misture bem antes de usar. 
2. Dilua a primeira demão com até 20% em água. 
3. Aplique mais uma ou duas demãos sem diluir*. 
4. Intervalo entre demãos: 6 horas. 
*O número de demãos pode variar conforme porosidade da superfície. 
 
PRECAUÇÕES DE USO 

Realizar um perfeito preparo de superfície antes de iniciar a aplicação. 

A perfeita cobertura da superfície pelo IMPERALL PREMIUM 10 em 1 é que irá 
proporcionar total 
impermeabilidade. 

A eficiência do IMPERALL PREMIUM 10 em 1 depende da qualidade da aplicação. 

Obedecer ao consumo mínimo indicado. 
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Evitar falhas na cobertura (buracos) e trincas. 
 
 
RENDIMENTO (CONSUMO)
 

LATA DE 18 KG 

Superfície extremamente porosa Até 90 m²/demão 

Superfície pouco porosa Até 180 m²/demão 

Repintura Até 230 m²/demão* 

 

* O rendimento da primeira demão é aproximado com o produto diluído a 20% e 
seguindo a NBR 13.245. Dependendo da diluição, porosidade da superfície e técnicas 
de aplicação o rendimento pode ser menor. 

 
FERRAMENTAS 

Broxa, pincel ou trincha de nylon; 

Rolo de lã. 

 
CARACTERÍSTICAS 
Líquido viscoso com densidade 1,22g/cm² 
COR 
Branco. 
 
COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Acrílico de alto desempenho, cargas minerais, aditivos e antifungos. 

 
ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 

 
EMBALAGENS 

3,6 Kg - galão 

18 Kg - lata 

200 Kg – tambor 

 
SEGURANÇA 

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

 
PRIMEIROS SOCORROS 
INGESTÃO 
Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médico. 
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CONTATO COM OS OLHOS 
Lave com bastante água durante 10 minutos. Procure um médico. 
CONTATO COM A PELE 
Lave com bastante água durante 10 minutos. 
Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais próximo. 

 

 
VALIDADE 
24 meses sem violação da embalagem. 
Químico responsável – CRQ 4462935 
Em caso de dúvidas sobre este produto consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 
4538.7744 / suporte@mactra.com.br 


