
icoper® pot
MEMBRANA            IMPERMEÁVEL                ESPECIFICA

PARA  RESERVATORIOS  DE  ÁGUA POTÁVEL

Impermeabilizante 
líquido, à base de 

resinas acrílicas elas-
toméricas em emul-

são aquosa e que, 
após a secagem não  
altera a potabilidade 

da água.

ic
ob

it
®

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
N

TE
S

R
ES

IS
TE

N
TE

 À ESTAGNAÇÃO
 D

A
 Á

G
U

A

2012_Ficha_icoper_pot_por_Rev_2.indd   1 19/02/2014   12:17:44



RESERVATÓRIO DE  
VULCABRÁS
- JUNDIAÍ -

 

RESERVATÓRIO
WALLMART

PARQUE 
DOM PEDRO 
- CAMPINAS -

 HOSPITAL  
SÍRIO LIBANÉS 

- BRASIL -

CAMPOS DE APLICACÃO

Para impermeabilizar reservatórios, caixa de água, tubulações .
O icoper®-pot possui certificação e laudos (Falcão Baur, IPT, Adolfo Lutz) 
que garantem 100% de potabilidade e comprovam o excelente desempenho.
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CERTIFICAÇÕES 

Laudo de analises – Instituto Adolfo Lutz – SP  Relatório Técnico do Nº 3752.00 – 2004

Laudo de analises – Instituto Adolfo Lutz – SP  Relatório Técnico do Nº 4256.01 – 2004

L.A. Falcão Bauer  (VOC - SCAQMD Rule 1113) Relatório De Ensaio Nº QUI/L 227.647/1/12

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Realizar as ações previstas no tópico  
“PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE”, aplicar 
duas ou mais camadas de icoper®-pot 
com rolo, pincel ou pistola airless, com um 
consumo total de pelo menos 2,0 kg/m2. 
Em pontos onde o produto está sujeito a fortes 
tensões mecânicas aconselha-se a utilização de uma 
tela da linha icoarm.
Na presença de juntas, recomenda-se o tratamento com icojoint MS o 
icojoint acr .
Limpar as ferramentas com água, imediatamente após o uso.
Apos a secagem completa da impermeabilização com icoper®-pot 
aconselha-se lavagem total, antes de encher o reservatorio com água.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

ABSOLUTA RESISTÊNCIA À ESTAGNAÇÃO DE ÁGUA.

Não altera a potabilidade da água.
Laudado com 100% potável.

Impermeabilidade absoluta à água.
É ideal para a impermeabilização 

de reservatórios e tubulações para 
água potável .

Produto à base de água.
Produto ecológico, sustentável.

Por ser fluido, adapta-se a qualquer 
conformação da superfície.

Forma uma membrana impermeável 
contínua e aderente,

sem emendas e sobreposições.
Suporta um pisoteio de manutenção. 
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CERTIFICADO
100% potável

UNILEVER
- INDAIATUBA -

 

RESERVATÓRIOS 
PETROBRÁS

- RJ -

BNDS
- RJ -

HOSPITAL  
OSWALDO CRUZ

- SP -

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Execute uma limpeza completa eliminando: eventuais musgos, fungos, pó, 
partículas soltas, graxas, óleos e tudo que poderia prejudicar á aderência. A 
superfície deverá estar totalmente limpa e seca.  Não aplicar em superfícies 
úmidas e/ou sujeitas a pressão negativa (eventual umidade nela contida 
irá evaporar, podendo causar bolhas na membrana impermeabilizante). 
Problemas de pressão negativa, trincas e juntas de dilatação devem ser 
previamente resolvidos.

OBSERVAÇÕES

• Evite aplicação direta em superfícies úmidas ou em presença de umidade • Em  superfícies de cimento esperar 
a completa cura do mesmo •  Problema de pressão negativa, trincas e juntas de dilatação devem ser previamente 
resolvidos • No caso de aplicação em locais com pouca ventilação e ou grande umidade, o tempo de secagem do 
icoper®pot pode ser maior. Nesse caso aconselha-se o uso de ventilador/exaustor • Aguardar a cura total da  
impermeabilização antes de iniciar a utilizar o reservatotio • Lavar bem com água e eliminar esta água de lav-
agem antes da utilização.
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CERTIFICAÇÕES 

Laudo de analises – Instituto Adolfo Lutz – SP  Relatório Técnico do Nº 3752.00 – 2004

Laudo de analises – Instituto Adolfo Lutz – SP  Relatório Técnico do Nº 4256.01 – 2004

L.A. Falcão Bauer  (VOC - SCAQMD Rule 1113) Relatório De Ensaio Nº QUI/L 227.647/1/12

Em Superfícies metálicas  
Execute uma limpeza completa eliminando: pó, partículas 
soltas, graxas, óleos e tudo que poderia prejudicar á 
aderência, remover mecanicamente eventuais pontos de 
ferrugem e colocar depois um antiferrugem, como 

icopox pm 102, ou similar.

Em superfícies cimenticias
Executar uma limpeza cuidadosa do local a ser tratado 
eliminando poeiras, partículas friáveis não aderentes, 
gordura, óleo e tudo o que puder prejudicar a adesão 
do produto ao substrato e aplicar como primer 
icoper®-pot diluído 1:1 com água limpa 
(1 Kg de primer rende cerca 4 m2).
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Os dados referem-se aos padrões em vigor na data de impressão. A sociedade reserva-se o direito de variá-los 
sem aviso prévio. Os valores indicados, que derivam das nossas experiências concretas, são compreendidos 
como meios de provas e, mesmo podendo ser considerados confiáveis, não constituem compromisso ou respon-
sabilidade para a Icobit Impermeabilizantes Ltda.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VALOR UNIDADE 
DE MEDIDA NORMAS

Tipo de Produto Monocomponente

Peso Específico 1,38 g/ml ISO 1675

Resíduo Seco em Peso 66.5 % prEN 1768

Secagem ao Tato (23°C 50% U.R.) 3h 15 min prEN 1769

Camadas Prescritas  min. 2 

Consumo por Camada 1,0 Kg/m2

Espessura da Película Seca (1,5 Kg/m2) 0,72 (± 1%) mm

Viscosidade 0,59 Pa • s prEN 1781

Compostos Orgânicos Voláteis  (COV) 0,1 g/Litro UNI EN ISO 11890-2

Contato Contínuo com Água Potável Admitido

Impermeabilidade à água 0,5 Mpa UNI 8202/21

Impermeabilidade à água Impermeavel EN 1928

Permeabilidade ao Vapor de água 25.562 µ EN 1931

Deslizamento 0,3 mm EOTA TR 009

Resistência à Tração 1,0 MPa UNI 8202/8

Alongamento à Tração 100 % UNI 8202/8

Teste de Aderência a 23°C 1364 KPa

Preparação Pronto para o uso

Validade 24 Meses

Cores Beige

DADOS TÉCNICOS EMBALAGEM

FERRAMENTAS 

Rolo 

 
Broxa 

Airless
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