
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERVIA FITA  

Fita autoadesiva à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, protegida 

com filme de alumínio que permite sua exposição a intempéries (Sol e chuva) refletindo os 

raios solares diminuindo bastante a temperatura do cômodo abaixo da estrutura onde foi 

aplicada, sendo de fácil aplicação proporciona medidas imediatas para solucionar 

problemas como infiltrações e goteiras. 

 

UTILIZAÇÃO  

 

. Telhados (metálicos, fibrocimento e concreto) 

. Rufos 

. Calhas metálicas 

. Concreto 

.  Dutos de ventilação e ar condicionado, 

. Sheds, cúpulas, marquises. 

. Indicado para áreas que dispensam proteção mecânica 

. Alta reflexão dos raios solares diminuindo bastante a temperatura do cômodo abaixo da    

  estrutura onde foi aplicada. 

.  Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo. 

 

PREPARO DA SUPERFÍCIE  

 

Executar a limpeza da superfície de tal forma que remova todas as partículas soltas e 

resíduos existentes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Retirar o filme plástico da face adesiva da IMPERVIA FITA e aplicar firmemente apoiando 

com maior vigor nas bordas. 

Para superfícies porosas ou pulverulentas (telhas de fibrocimento), recomenda -se imprimar 

com emulsão asfáltica IMPERVIA PRIMER e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas, 

logo após aplicar a IMPERVIA FITA conforme descrito acima. 

EMBALAGEM 

Bobina com: 

05 cm x 10 m 

10 cm x 10 m 

15 cm x 10 m 

20 cm x 10 m 

30 cm x 10 m 

45 cm x 10 m 

60 cm x 10 m 

90 cm x 10 m 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 

 

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenada na posição 

vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe de fontes de 

calor. 

MANUSEIO E SEGURANÇA  

 

Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos 

competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança. O produto não 

deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.  Em caso de ingestão 

acidental, não forçar vômito.  Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um 

período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e 

utilizar creme hidratante.  Caso o problema persista, procurar auxílio médico.  Manter fora 

do alcance de crianças e animais. 


