
                    

 

ImperBlock® DPS 
Hidro e Óleo Repelente – Base Solvente 

Alta penetração até 15 mm 
Evita eflorescência 

Especial para 
Mármores Granitos e Limestone 

 

Garantia de cinco anos 
 
 

Informação Técnica 
 

ImperBlock® DPS é um produto químico fabricado com matérias primas importadas, de procedência alemã, 

composto por dispersão de copolímeros fluorinados silanos e siloxanos em base solvente, possuindo excelente 

propriedade de repelência a água e óleo. Com seu alto poder de penetração e com suas características 

inovadoras de atuação na superfície porosa das pedras, ImperBlock® DPS forma uma barreira transparente 

protetora contra água, óleos, sujeiras e agentes manchadores tais como alimentos, sucos de frutas, cafés, óleos, 

gorduras e bebidas em geral. Bastando uma simples limpeza com água e detergente neutro Crystal Clean num 

prazo inferior a 12 horas para total remoção das manchas. Sendo recomendado para todos os tipos de substratos, 

podendo também ser aplicado em ambientes externos expostos aos raios solares.  

Por ter grande penetração nas pedras de até 15 mm, ImperBlock® DPS evita também a 

infiltração e absorção de umidades e o transporte de sais minerais da massa de assentamento para a superfície 

das rochas, protegendo assim contra o surgimento de EFLORESCÊNCIAS E DE MANCHAS PROVENIENTES 
DO FUNDO.  
 
 
Onde Usar: 
Indicado para MÁRMORES, GRANITOS, LIMESTONES, TRAVERTINOS. 
 

 

 

 



                    

Vantagens Técnicas: 
 Excepcional propriedade de repelência a água e óleo 
 Fácil liberação das manchas 
 Mantém a cor natural das pedras e aparência de sempre nova 
 Alto poder de penetração no substrato com até 15 mm de profundidade (dependendo da pedra) 
 Evita Eflorescência e manchas provenientes do fundo das pedras 
 Fácil aplicação 
 Secagem rápida 
 Resistente aos agentes de limpeza 
 Proteção contra ação dos raios UV 
 Não forma Filme 
 Permeável aos vapores d'água 
 Facilitador de limpeza 
 Baixa manutenção 
 Longa duração 

 
Como Usar: 
O segredo de uma boa hidrofugação é o estado em que se encontra o substrato, sem sujeiras ou manchas 

oleosas que impeçam a penetração do produto. Por isso é fundamental a limpeza prévia da superfície. A Dupox 

recomenda o uso do detergente alcalino Basic Cleaner, não agressivo ao substrato para remoção total da 

sujeira. Aguardar a secagem completa da superfície antes da aplicação do ImperBlock® DPS. 
 

Aplicação: 

GRANITOS: (DUAS DEMÃOS). Aplicar uma farta demão do ImperBlock® DPS uniformemente sobre a pedra 

com o auxílio de um rolo de lã de carneiro, molhando o rolo no produto a cada metro quadrado do piso. 

Aguardar até que todo o produto seja absorvido, que pode variar até 60 minutos. Aplicar a segunda demão em 

sentido cruzado e aguardar até que todo o produto seja absorvido. 

 

Logo em seguida, remover o excesso do produto com pano seco. Material levigado ou jateado não é 
necessário remover o excesso. 
 

MÁRMORES, LIMESTONES e TRAVERTINOS: (TRÊS DEMÃOS). Precisa ser aplicada a terceira demão para 

garantia de uma boa penetração do produto.  

 

Recomendações:  

  Em superfícies recém construídas deve-se aguardar o período mínimo de três semanas para cura 
total da superfície antes da aplicação do ImperBlock® DPS. 

  O piso deverá estar totalmente seco, caso contrário a umidade não permite a penetração do produto. 

  A aplicação do produto é por encharcamento, em camadas bem fartas. 

  A remoção do excesso do produto deverá ser feita logo em seguida da aplicação final. Não deixar 
para o dia seguinte, caso contrário o mesmo poderá manchar as pedras. 



                    

  Aguardar no mínimo 12 horas para liberação do tráfego e 48 horas para testes de manchamentos e 
de repelência a água e óleo. 
 

Rendimento médio por litro: (Duas demãos) 
 
Superfície polida : 15-25 m2 
Superfície porosa: 8-12 m2  
 
Manutenção: 
Manchas de alimentos e bebidas devem ser imediatamente removidas, pois podem entrar em contato com a 

superfície tratada da pedra. 

Recomenda-se limpeza periódica com detergente neutro Crystal Clean e água.  

 
Embalagens: 
Latas de 5 litros e 1 litro 

GARANTIAS 
Garantia total: 
Cinco anos contra formação de eflorescências e qualquer manchas provenientes fundo das pedras,  
desde que o produto seja utilizado como descrito em sua Ficha Técnica e aplicado corretamente por 
profissionais especializados. 
 
Garantia limitada: 
Manchas de produtos neutros como café, óleos, sucos neutros, molhos: Até 24 horas. Depende do agente 

manchador e do tipo de pedra. 

 

Fora da garantia: 
Manchas de alimentos ácidos (limão, mostarda, ketchup, coca-cola, vinagre etc...). Estes produtos atacam as 

superfícies das pedras. 

 

Composição química: 
Dispersão de copolímeros fluorinados, silanos e siloxanos, base solvente. 

 

Prazo de validade: 
24 meses a partir da data de fabricação em embalagem fechada. 

 
Produzido por: Dupox indústria e comércio de Produtos químicos Ltda. 

CNPJ: 07.693.737/0001-86  
 comercial@dupox-akemi.com.br; www.dupox-akemi.com.br 
 SAC: 11 4138-8011 


