
ImperBlock® DPA é um produto químico em base água desenvolvido com fluorquímicos especiais de
procedência alemã, para proteção de materiais porosos como mármores não polidos, limestones, telhas, 
tijolos, entre outros, conferindo excelente propriedade de repelência a água e óleo, sem alterar a 
aparência do substrato. Com seu alto poder de penetração e características inovadoras de atuação na 
superfície porosa dos materiais, ImperBlock® DPA forma uma barreira transparente protetora contra água,
óleos, sujeiras e agentes manchadores tais como alimentos, sucos de frutas, café e bebidas em geral, 
bastando uma simples limpeza com água e detergente DupoGen® para total remoção das manchas.

CARACTERÍSTICAS

Mármores não polidos, arenitos, limestones, pedras naturais, blocos, tijolos, telhas, concretos, cimentados,
lajotas, granilites, e texturas; Podendo também ser aplicado em superfícies externas expostas aos raios
solares. ImperBlock® DPA é recomendado para materiais mais porosos. Em superfícies polidas com 
porosidades mais fechadas como granitos, ou mármore polido, recomendamos o uso do ImperBlock® DPS
em base de solvente que tem maior penetração nos materiais.

ONDE USAR

IMPERBLOCK® DPA

FICHA TÉCNICA

•  Hidro e Óleo Fugante – Base Água
•  Especial para: Mármores, Limestones, Telhas, Tijolos e Texturas 

•  Excepcional propriedade de repelência a água e óleo;
•  Fácil liberação das manchas;
•  Mantém a cor natural das pedras e aparência de sempre nova;
•  Fácil aplicação;
•  Secagem rápida;
•  Resistente aos agentes de limpeza;
•  Proteção contra ação dos raios UV;
•  Não forma Filme;
•  Permeável aos vapores d'água;
•  Facilitador de limpeza;
•  Baixa manutenção;
•  Longa duração.

VANTAGENS TÉCNICAS
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O segredo de uma boa hidrofugação é o estado em que se encontra a superfície, sem sujeiras ou manchas
oleosas que impeçam a penetração do produto. Por isso é fundamental a limpeza prévia da superfície.
Recomendamos o uso de DupoGen® . Detergente neutro, não agressivo ao substrato para remoção total
da sujeira e preparação da superfície as ser impermeabilizada. Aguardar a secagem completa da
superfície antes de aplicar o ImperBlock® DPA.
Em superfícies recém-construídas deve-se aguardar o período mínimo de quinze dias para cura total da
superfície antes da aplicação do ImperBlock®DPA.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplicar o ImperBlock® DPA uniformemente sobre a pedra em demão cruzada com o auxílio de um rolo
de lã de carneiro ou mop. Aguardar +- 10 minutos para absorção do produto e aplicar a segunda demão
com a superfície ainda úmida. Aguardar de 30 a 60 minutos para secagem do produto e remover excesso
com um pano seco.
ATENÇÃO: A segunda demão deve ser aplicada com a superfície ainda úmida, pois se a superfície secar, 
o produto não penetra. Como o produto é a base de água, com a superfície seca, ele repele a si mesmo.
Para qualquer tipo de aplicação, devem-se aguardar no mínimo 12 horas para a liberação do tráfego, 24 
horas para o teste de hidrorrepelência e 48 horas para teste de manchamento.

APLICAÇÃO

Superfícies porosas: 8-12 m2 (duas demãos)

RENDIMENTO MÉDIO POR LITRO 

Manchas de certos alimentos e bebidas podem ser mais resistentes à limpeza e recomenda-se a rápida
remoção da substância com detergente neutro DupoGen® e água.

MANUTENÇÃO

Latas de 5 litros e 1 litro

EMBALAGENS

Dispersão de copolímeros fluorinados, silanos e siloxanos, base solvente.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

12 meses a partir da data de fabricação em embalagem fechada.

PRAZO DE VALIDADE

Alexandre Franco Garcia - CRQ 04261089.

QUÍMICO RESPONSÁVEL


