
Rua: Rio Piquiri, 820 I Jd. Weissópolis I Pinhais/PR I CEP: 83322-010
Fone: (41) 3667-3942 I www.performance.eco.br 

CNPJ: 26.606.385/0001-29
sac@nano4you.com.br

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. 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 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

FICHA TÉCNICA
NANO PROTEGE IMPER PLUS
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CP 3318 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades):  190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)

CP 3319 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades):  295 alt x 280larg x 380 comp (mm)

CP 3320 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

PROPRIEDADES

NANO PROTEGE IMPER PLUS® é a última tecnologia nano aditivada para 
bloquear a penetração de água sobre metais retardando a corrosão e ferrugem. 
Muito ecaz contra os raios UV (solares) que envelhecem as superfícies. Máximo 
repelência a óleo , tintas , pichação, ácidos leves e manchas. Por ser uma membrana, consegue  ter alta performance 
na correção de trincas , rejuntes e inltrações de superfície em geral sem precisar quebrar ou demolir. 
Aplicação: O produto tem aparência transparente depois de aplicado e intensica ou recupera a cor original do 
material. No caso do cimento e concreto a intensidade cinza varia por causa da composição cimentícia . 

É indispensável fazer testes preliminares no local de aplicação do produto. Agite antes de usar. Utilize-o no 
estado puro: Não diluir.
Deixar a superfície seca, livre de sujeiras, óleos e poeiras . Não usar ácidos corrosivos na limpeza;
Aplicar com rolo ou pincel uma na camada sobre a superfície. Rendimento conforme porosidade e regularidade 
da superfície;
Superfície lisa e não porosa : até 50 m2. Superfície porosa e irregular : até 30 m2.
Deixar secar por aprox. 3 horas em lugar ventilado. Condições climáticas podem atrasar ou adiantar a secagem. 
Pode ser aplicado com sol, mas nunca com chuva ou humidade extrema. Após a secagem, verica-se um extremo 
efeito gota de repelência a líquidos. Precaução: deixar a embalagem aberta podera alterar o produto, de forma 
líquida para sólida. Obs: O Imper Plus pode ser aplicado em qualquer tipo de madeira, porém em madeiras com 
verniz , ceras e outros vedantes já aplicados buscar mais informações no site 
www.nano4you.com.br/performance/produtos-performance/nanoprotegeimperplus .

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
Derivado de organossilicio oligoméricos em solução solvente.

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

EMBALAGEM

NCM:  3809.93.90      

VALIDADE

RENDIMENTO
Superfície lisa e não porosa : até 50 m2. 
Superfície porosa e irregular : até 30 m2.

Validade por 24 meses a partir da data de 
fabricação indicada na embalagem, se em 
embalagem não aberta. 

CÓDIGOS EAN/DUN
1L  EAN: 7899870102661
      DUN:17899870102668

5L  EAN: 7899870102678
      DUN:17899870102699

20L EAN: 7899870102685
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