
icoper                     
®

MEMBRANA        IMPERMEÁVEL 

Impermeabilizante 
líquido 

monocomponente 
colorido, à base de 

resinas acrílicas
elastoméricas 

em emulsão aquosa. 
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CONCESSIONARIA 
DE ENERGIA
- ITÁLIA -

TEMPLO RELIGIOSO
- ITÁLIA -

GALPÃO
- ITÁLIA -

 CENTRO DE PESQUISA

- BRASIL -

USAR O AIRLESS COM icoper®

CAMPOS DE APLICACÃO
Para impermeabilizar: lajes, telhados, calhas, coberturas em geral, terraços, velha 
manta asfaltica, paredes, muros de fundação, cortina, floreiras, calhas, rufos.
Disponível nas versões:    icoper®-hp (fibroreforçada),  icoper®strong (au-
toprotegida), icoper®pot (reservatorios de água potável), icoper®star (a 
proteção do calor).

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

ABSOLUTA RESISTÊNCIA À ESTAGNAÇÃO DA ÁGUA.

Impermeabilidade absoluta à água.
Absoluta resistência aos raios ultravioletas.  

Pode ficar exposto.
Produto à base de água.

Produto ecológico, sustentável.
Resistência às atmosferas industriais e 

maresia.
Mantém elasticidade ao longo do tempo.

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

Forma uma membrana impermeável contínua e 
aderente, sem emendas e sobreposições.

Suporta um pisoteio de manutenção. 

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Realizar as ações previstas no tópico “PREPARAÇÃO 
DE SUPERFÍCIE”, aplicar duas ou mais camadas de 
icoper® 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.
Para melhor fiscalizar a aplicação e utilizar uma quantidade correta de 
produto aconselha-se a utilizações de cores diferentes formando uma 
camada de cada cor.
Na presença de juntas de controle no substrato, recomenda-se o tratamento 
com icojoint MS.
Limpar as ferramentas com água, imediatamente após o uso.
Material endurecido só poderá ser removido mecanicamente.

O airless é uma máquina que permite a aplicação de 
icoper®

 MULTIUSO na forma de spray: com a utilização 
desta maquina o produto é aplicado por compressão, 

não precisando de ar, permitindo a extração 
diretamente da embalagem sem ser diluido 

com água.  
Devido à rapidez da aplicação que  

permite o airless, 
 o seu uso é recomendado para grandes 

dimensões : base de rendimento diário de 
aplicação com airless = 800 a 1000 m² com 

2 pessoas  .
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Em Superfícies metálicas 
Execute uma limpeza completa eliminando até mecanicamente 
se for necessario: 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.

GALPÃO
- ITÁLIA -

PALÁCIO DAS CONVENÇÕES
- BRASIL -

GALPÃO
- ITÁLIA -

CÚPULA
- IRÃ -

Sobre manta asfáltica
Assegurar-se que a manta asfáltica não deverá apresentar nenhuma 

area degradada. Realizar uma limpeza completa, em caso de manta alu-
minizada remover a folha de aluminio. Antes da aplicação de icoper® 

usar o primer icofiss, com rolo ou pincel, com consumo de 75 a 100 g/m2.
Em caso de manta asfáltica ardosiada colocar como primer 

icoper® MULTIUSO diluído 1:1 com água limpa
(1 Kg de primer rende cerca 4 m²).

Em superfícies cimenticias - Tethas de Fibrocimento
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 de icoper® MULTIUSO diluído 1:1 com água limpa 
(1 Kg de primer rende cerca 4 m²).

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Execute uma limpeza completa eliminando mecanicamente se for necessario: 
pó, partículas soltas, graxas, óleos e tudo que poderia prejudicar á aderencia. A 
superfície deverá estar totalmente limpa e seca.  Não aplicar em superfícies úmidas 
e/ou sujeitas à 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

Evitar a aplicação durante as horas de sol intenso. Aconselha-se aplicar sob temperaturas entre 5º C e 35º C. • 
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 • Terminada a aplicação, a eventual pegajosidade ainda existente pode ser eliminada com a aspersão de 
pó de talco industrial ou de cimento •  Proteger o icoper® da ação da chuva e neblina durante a cura •

Em substratos de madeira 
Execute uma limpeza completa eliminando: pó, partículas soltas. 

A superfície deve estar em bom estado de conservação, firme-
mente aderida. Antes da aplicação de icoper® usar o primer 

icofiss. Em substratos já tratados com outros produtos, executar 
remoção mecânica com lixa . Prever um reforço utilizando uma tela 

da linha icoarm.

CERTIFICAÇÕES 
Estanqueidade à água  Relatório Técnico do IPT Nº 67398/03

Penetração de água  Relatório Técnico do IPT Nº 67568/03

Absorção de água  Relatório Técnico do IPT Nº 71129/04

Aptidão para dissimular fissura  Relatório Técnico do IPT Nº 72400/04

Aderência com argamassa  Relatório Técnico do IPT Nº 72402/04

Avaliação dos efeitos da exposição ao 
intemperismo acelerado

Relatório Técnico do IPT Nº 81597-205
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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 1,39 g/ml ISO 1675

Resíduo Seco em Peso 72,7 % 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 (2,0 Kg/m2) 1,1 (± 1%) mm

Viscosidade 0,59 Pa • s prEN 1781

Impermeabilidade à água 0.5 Mpa UNI 8202/21

Impermeabilidade à água Impermeável 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 400 % UNI 8202/8

Resistência à Fadiga teste superado EOTA TR 008

Flexibilidade à Frio - 20 °C UNI 8202/15

Teste de Aderência a 23°C
(Amostras envelhecidas à temperaturas de +5°C e a +35°C) EOTA TR 004

+ 5° C + 35°C

Suportes cimenticios 1237 1364 KPa

Piso 662 600 KPa

Manta asfáltica 333 354 KPa

Suportes metálicos 1528 1605 KPa

Teste de Aderência  a 23°C
(Amostras envelhecidas em água a 60°C para 30 dias

EOTA TR 004 - 
EOTA TR 012

Suportes cimenticios 2035 KPa

Manta asfáltica 411 KPa

Reação ao fogo 1 cat. CSE RF 2.75/A      e

CSE RF 3/77

Resistência à exposição ao intem-
perismo acelerado 10 anos Aprovado EOTA TR 010

Validade 24 Meses

Cores (demais cores, somente por 
encomenda)

Cinza-Vermelho
Branco

DADOS TÉCNICOS EMBALAGEM

FERRAMENTAS 

Rolo 

Broxa 

Airless fi
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