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FICHA TÉCNICA | IMPER TÊXTIL WAP 

 

PROPRIEDADES 

O Imper Têxtil WAP é o produto ideal para a impermeabilização de tecidos. Ele cria uma camada 

protetora que dificulta a absorção de líquidos, oferece alta resistência a raios UV e urina e ainda 

preserva a aparência e a maciez de diversos tipos de tecidos. Sua fórmula é livre de cloro e de 

componentes inflamáveis e asfixiantes, oferecendo melhor segurança no momento da aplicação. 

A ausência de cloro elimina o risco de manchas irreversíveis em pisos, móveis e outras 

superfícies próximas do item impermeabilizado. Utilize em almofadas, tapetes, carpetes, 

colchões, bancos de carro, sofás, poltronas, sapatos, bonés, papeis de parede e outras áreas 

que queira proteger e manter limpa por mais tempo. 

 

MODO DE USAR 

Antes da aplicação certifique-se de que o tecido esteja totalmente limpo e seco, livre de partículas 

de sujeira, gordura ou de produto de limpeza. Teste o produto em uma pequena área. 1. Agite 

bem antes de usar. Produto pronto para uso, não é necessário diluir. 2. Aplique quantidade 

suficiente para cobrir toda a superfície que deseja proteger. A cada 1 m2 aplicar 100 ml de Imper 

Têxtil. Em áreas mais extensas, utilize um pequeno rodo para espalhar o produto uniformemente. 

Uma única demão é suficiente se o produto for aplicado da forma correta e atingindo toda a 

superfície. 3. Aguarde por 8 horas ou até a secagem total. 4. Teste a superfície com uma gota 

de água para verificar se o produto foi aplicado corretamente. Caso a água seja absorvida, aplicar 

somente na área faltante e, após secagem, refazer o teste. Realize a manutenção de limpeza 

apenas com pano macio, limpo e seco ou com aspirador de pó. Os movimentos devem ser suaves 

para não retirar a camada de produto aplicada no tecido. Para retirada de líquidos após a 

impermeabilização, utilize um papel absorvente ou pano seco e limpo. Não esfregue. Para dicas 

e sugestões de uso, consulte o site www.wap.ind.br. 

 

COMPOSIÇÃO 

Copolímero acrílico fluorado à base de solvente orgânico. 

 

EMBALAGEM 

500 ml com gatilho: cx com 12 unidades 

 

NCM 

3809.93.90 

 

VALIDADE 

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se estiver em 

embalagem fechada. 

 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS 

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir. Evite inalação ou 

aspiração, contato com os olhos e com a pele. utilize equipamento de proteção individual para 

evitar o contato direto com o produto. evite contato prolongado com a pele. depois de utilizar este 

produto lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água 

em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro 

de informações toxicológicas (0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto. 

mantenha o produto em sua embalagem original fechada, armazenada em local fresco, seco e 

ventilado. Não reutilizar a embalagem vazia. 

 

http://www.wap.ind.br/
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Produto fabricado e distribuído por por Nano4you Performance Importação e Distribuição S/A, 

CNPJ: 26.606.385/0001-29. Rua Francisco Alves de Lima, N° 71, Costeira, Galpão 02 – São 

José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-510 sob licença de uso da marca Fresnomaq Indústria de 

Máquinas S/A, CNPJ: 06.337.280/0005-38. 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. LIGUE (41) 3012-7272 


