
Impertela Rodapés e Ralos  
IMPERTELA RODAPÉ é uma fita com 21 cm de largura dobrada ao meio no sentido do comprimento e fornecida em rolos. 

Depois de aplicada ao piso deve ser desdobrada para sua adesão à superfície vertical. Os ralos e tubos devem ser revestidos 
transformando-se esse complemento ao cortar um dos lados em segmentos (como se fosse uma margarida). 

O conjunto IMPERTELA + RODAPÉ facilita muito o trabalho, reduzindo em até 50% o tempo de aplicação. 

Diferenciais 
O trabalho de impermeabilização deve ser de alta qualidade.  
Refazer custa caro, acaba com sua margem e denigre a imagem do aplicador.  

Impertela é a tela estruturante que atende as normas da ABNT e oferece resistência garantida em ambos os 
sentidos por fios de poliéster de alta tenacidade, revestidos com PVC. 
 
O PVC além de oferecer uma suave rigidez ao produto, melhorando muito as condições de aplicação, garante total 
impermeabilidade do poliéster contra o ataque dos produtos alcalinos como o cimento, cal, sabões, etc. 
 
Como complemento à Impertela você conta também com Impertela Rodapé que facilita muito o trabalho de aplicação 
nos ralos e rodapés. 

Facilidade de Aplicação 
IMPERTELA é plana e levemente rígida, embora flexível, facilitando o corte e aplicação sem rugas ou dobras, 
dispensando o retrabalho de alinhamento e apresentando melhor acabamento final. Cada lado do produto resiste à 
ação dos instrumentos de aplicação em um sentido que deve ser observado, isto é, um lado no sentido transversal e 
outro no longitudinal. O aplicador percebe isso facilmente. 

Rodapés e Ralos  
IMPERTELA RODAPÉ é uma fita com 21 cm de largura dobrada ao meio no sentido do comprimento e fornecida em 
rolos. 
Depois de aplicada ao piso deve ser desdobrada para sua adesão à superfície vertical. Os ralos e tubos devem ser 
revestidos transformando-se esse complemento ao cortar um dos lados em segmentos (como se fosse uma 
margarida). 
O conjunto IMPERTELA + RODAPÉ facilita muito o trabalho, reduzindo em até 50% o tempo de aplicação.  

Resistência aos Álcalis 
O cimento, altamente alcalino, é básico na composição de muitos produtos disponíveis para impermeabilização e 
revestimentos.  

O poliéster é sensível aos produtos alcalinos como cal, cimento e a maioria dos detergentes e sabões, perdendo 
todas as suas principais características em poucos meses quando em contato constante. 
Para a produção da IMPERTELA, todas as fibras do poliéster são envolvidas pelo PVC.  

Dessa maneira, não existem espaços vazios ao longo dos fios, formando-se uma estrutura maciça, compacta e 
flexível, resistente aos álcalis. 
Essa é uma característica de grande importância para o trabalho de impermeabilização.  

Sem Capilaridade 
Capilaridade é um fenômeno físico natural que conduz os líquidos através de espaços muito pequenos (capilares). As 
folhas das árvores, mesmo aquelas a dezenas de metros de altura são alimentadas exclusivamente pela 
capilaridade. 



Os fios de poliéster sem tratamento absorvem água quando acidentalmente não revestidos pelos produtos 
impermeabilizantes durante a aplicação. Com a água, vêm os fungos. Os fungos produzem gases que prejudicam a 
adesão dos fios ao impermeabilizante, permitindo a condução de mais água. 

O PVC integrante da IMPERTELA impede a formação de espaços capilares, ou seja, não permitem a capilaridade.  

Menor Consumo de Material 
IMPERTELA é calandrada em alta temperatura para que tenha baixa espessura, possibilitando menor consumo de 
impermeabilizante. 

A camada de impermeabilizante acima da tela estruturante é a responsável pela impermeabilização da superfície. 
Para tanto, deve-se preencher todas as células da tela ao aplicar a camada superior. A utilização de telas espessas 
aumenta o consumo do produto 
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