
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Ficha Técnica 
 
IMPERFLOOR AD-900 – Antiderrapante 

 
É um revestimento monolítico, de alta resistência mecânica e abrasiva, bi componente 

e baixo custo de manutenção. Ideal para diminuir os riscos de quedas em locais 

escorregadios, não altera significantemente as características do piso quando o uso for 
verniz e diminui muitos acidentes de trabalho em locais de alto tráfego. A formação de 

uma película de forte ação abrasiva provoca o aumento do coeficiente de atrito e 
aderência nas superfícies, mesmo quando molhadas, aumentando a segurança. 
Está disponível em forma de verniz incolor e tinta (consultar cores). 

 

 
Campos de aplicação 

 

Áreas escorregadias como rampas, piscinas, escadas, corredores, vestiários, banheiros, 

cozinhas industriais, rotas de fugas, pisos em geral. 
 

 
Modos de utilização 

 

A superfície a ser pintada deve estar limpa, seca e isenta de contaminantes como óleo, 

graxa, ferrugem, etc. Lavar bem o piso com água e sabão, remover ceras e outras 
matérias orgânicas. Homogeneizar os componentes A (verniz) e B (catalisador) 

separadamente. Faça a mistura dos componentes na proporção 3A X 1B e aplique com 
rolo de pêlo baixo ou pincel; para aplicação à pistola adicione o diluente AGE 5000 em 

até 10% sobre o volume já catalisado e com as superfícies prontas para receber o 
acabamento. 
Não aplicar em dias nublados ou chuvosos e em superfícies úmidas. 

Aplicar de 2 a 3 demãos do produto no intervalo mínimo de 6 hs e máximo de 24 hs. 

Secagem ao ar : ao toque 3 hs ; final 72 hs. 
Vida útil da mistura de 3 a 4 horas. 

Rendimento médio de 25 a 30 m2 por demão/galão (varia de acordo com o substrato). 
 

 
 
 
Em casos de dúvidas entrar em contato com nosso departamento técnico. 

 
 
 
 
Representante Comercial: 
ATW Brasil Serviços,Comércio,Importação e Exportação Ltda 
Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil 
Telefones: +55 31 3582 8815/ 3463 8584 
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