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Guia e uso de aplicação  

ImperClass® 

Protetor de Tecidos 
 

 ImperClass® é um protetor de tecidos que atua repelindo substâncias líquidas e oleosas 

proporcionando resistência à formação de manchas. Não agride a superfície têxtil, ou seja, não 

altera o toque e coloração característica do tecido. 

 ImperClass® possui rápida secagem por ser a base de solventes orgânicos. É livre de 

silicones, sendo esta a garantia de que o tecido não irá adquirir o aspecto amarelado e nem 

escurecerá com tempo. 

 ImperClass® facilita a manutenção dos tecidos impedindo que as poeiras se fixem nas 

tramas, assim como as demais substâncias sólidas e pastosas (chocolate, maionese, catchup, 

barro entre outros). 

 

MANUSEIO E APLICAÇÃO 

 

Antes de iniciar o procedimento de aplicação o tecido deve estar limpo e seco, 

obrigatoriamente. Verifique se a peça a ser tratada possui qualquer dano ou mancha preexistente. 

 Os tecidos que foram lavados antes do tratamento devem ter remoção completa do 

excedente de xampu ou detergente. 

 Mesmo novos, os tecidos deverão ser aspirados ou escovados antes da aplicação. 

 Há necessidade de se fazer o teste de prova, que consiste em aplicar ImperClass® em um 

lugar que não fique muito à mostra para a verificação da fixação da cor. 

Seguindo corretamente as orientações basta adicionar o ImperClass® em uma bomba de 

baixa pressão ( entre 50-55 psi) que possua bico em forma de leque. 

 Deve-se aplicar somente uma demão do protetor. 

 O tempo de secagem é de aproximadamente 2 horas. 

 A utilização do tecido só pode ser feita após a sua secagem total. 

IMPORTANTE: ImperClass® é pronto para aplicação. Qualquer diluição acarretará em alteração 

nas propriedades do produto. Não diluir . 
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PRECAUÇÕES 

 

 Aplicar em áreas abertas e ventiladas para melhor dispersão dos vapores orgânicos. 

 Evite inalar os vapores. 

GESTANTES NÃO DEVEM SER EXPOSTAS AO PRODUTO (LÍQUID O OU VAPORES). 
 

 Fazer uso dos EPI’s (Equipamento de Proteção Individual): 

� Óculos de segurança (proteção contra respingos de produtos químicos) 

� Máscara com filtro para vapores orgânicos (proteger contra partículas aéreas)  

� Luva de borracha (evitar contato com a pele, utilizar camisa e calça compridas) 

 

ImperClass ® foi desenvolvido para proteger o tecido, sendo nec essário proteger com 

plásticos e/ou papéis qualquer outra superfície que , por ventura, venha receber respingos 

do protetor. 

Ao término da aplicação, retire a pressão da bomba com cuidado, destampe e guarde o 

restante do produto em embalagem apropriada. IMPORTANTE: jamais armazene o produto na 

bomba de aplicação, embalagens inadequadas (como al guns plásticos, alumínio, zinco ou 

vidro) ou em locais quentes. 

 Evite chamas, arcos de solda, fontes potenciais de ignição ou outras fontes de altas 

temperaturas que induzam a decomposição térmica. 

   

MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS 

 

Contato com a pele : lave imediatamente com água e sabão. Lave as roupas contaminadas antes 

de reutilizá-las. Procure um médico. 

Contato com os olhos:  Em caso de contato com olhos, lavar imediatamente com água em 

abundância, mantendo as pálpebras afastadas, por aproximadamente 15 minutos. Procure um 

médico. 

Inalação:  remova para local descontaminado. Se não estiver respirando, providencie respiração 

artificial. Procure um médico 

Ingestão:  dê dois copos de água imediatamente. Não induza o vômito. Nunca administre nada 

pela boca a uma pessoa inconsciente. Procure um médico levando, se possível, o rótulo do 

produto. 

CEATOX – Disque Intoxicação: 0800-722-6001 
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Notas para o médico: pode-se administrar mistura de carvão ativado. Para preparar a mistura, 

suspender 50 gramas de carvão ativado em 400 ml de água, misturando completamente. 

Administrar 5 ml/kg, ou 350 ml, a um adulto de estatura média.  

 

Composição 

 
Copolímero acrílico fluorado, hidrocarboneto halogenado e álcool. 

 

Controle de armazenagem  

 
Armazene em local bem ventilado e fresco. Não armazene no interior de residências. Mantenha o 

recipiente hermeticamente fechado. 

Mantenha distância das chamas, locais e superfícies onde a temperatura esteja acima de 100ºC 

(292ºF) 

Mantenha o produto em sua embalagem original. 

Não reutilize as embalagens vazias. 

Mantenha fora do alcance das crianças e de animais domésticos. 

Em caso de incêndios, pode-se fazer uso dos seguintes meios extintores: espuma, CO2, pó 

químico seco e água nebulizada. 

Não pode ser armazenado ou manuseado próximo de alimentos, bebidas, animais ou 

medicamentos. 

 

PRAZO DE VALIDADE 

18 meses a partir da Data de Fabricação. 

 

 

Químico responsável 

Ronaldo José da Rocha 

CRQ 12101073 

 


