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IMPERMANTA LAJE

Recomendada para lajes, áreas internas, pisos frios, sacadas e baldrames.

IMPERMEABILIZAR lajes, áreas internas, pisos frios e sacadas.

TIPOS
30 kg, 3 mm e 4 mm

EMBALAGEM
Rolos de 1 m de largura por 10 m de comprimento

CONSUMO
1,15 RL/m²

ACABAMENTOS 
Polietileno (PP) 

BENEFÍCIOS

Filme de queima rápida; mais resistente, armadura de poliéster; ótima aderência.
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DENVERFITA

Vedação em telhas metálicas, de fibrocimento e de concreto, rufos, calhas, parafusos de fixação de telhas, 
dutos de ventilação e de ar-condicionado. Reparos em carrocerias de caminhões-baú e furgões.

VEDAR e REPARAR em telhas metálicas, de fibrocimento ou concreto, 
rufos, calhas, etc. 

EMBALAGEM
Rolos de 10 m de comprimento 
por 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 90 cm de largura

CONSUMO
1,10 m²/m² 

BENEFÍCIOS

Superaderente; resistente ao rasgo; muito flexível.
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DENVERCRIL PAREDE

Impermeabilizante acrílico para paredes externas e fachadas sobre argamassa de revestimento ou 
concreto, contra batida de chuva.

PROTEGER de infiltrações por batida de chuva.

BENEFÍCIOS

3 em 1: sela, impermeabiliza e dá acabamento; excelente durabilidade; maior poder de cobertura.

EMBALAGEM
Galão 3,6 kg e balde 18 kg

CONSUMO
0,12 a 0,25 kg/m²/demão
variável em função do tipo de superfície

COR
Branco
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DENVER IMPERBLACK

Baldrames e fundações de concreto armado. Paredes de concreto e alvenaria em contato direto com o 
solo. Jardineiras, tubos e calhas. Madeiras expostas ao tempo. Primer para aplicações de mantas e fitas.

PROTEGER baldrames, calhas, jardineiras e alvenarias.

EMBALAGEM
Lata 900 ml, galão 3,6 L e lata 18 L

CONSUMO APROXIMADO
0,30 a 0,80 L/m²/demão
dependendo da aplicação

BENEFÍCIOS

Ideal para fitas asfálticas; excelente aderência; secagem ultrarrápida.
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DENVERPOXI e DENVERPOXI MAX

COLAGEM ESTRUTURAL de chapas e peças de metal no concreto.

EMBALAGEM
Conjunto 1 kg (A+B)

CONSUMO APROXIMADO
Denverpoxi - 0,80 a 1,5 kg/m²/mm
Denverpoxi Max - 1,0 a 2,0 kg/m²/mm
variável conforme o tipo de aplicação

BENEFÍCIOS

Elevada resistência ao arrancamento; perfeita aderência ao concreto velho; secagem rápida.
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DENVERNIZ ANTIPICHAÇÃO

PROTEGER contra pichações. 

APLICAÇÃO
Concreto aparente. Fachadas de alvenaria, pedras e cerâmicas naturais. Outras pinturas.

BENEFÍCIOS

Fácil remoção de pichações; não amarela e não perde o brilho; resiste a mais de 100 remoções.

EMBALAGEM
Galão 3,6 L

CONSUMO APROXIMADO
0,05 a 0,20 L/m²/demão
variável em função do tipo de superfície

APLICAÇÃO

IMPERMANTA TELHADO

Impermeabilização de telhados em geral e pequenas impermeabilizações, como em coberturas de 
guaritas, em beirais, marquises, etc. 

IMPERMEABILIZAR telhados, platibandas e lajes expostas inclinadas 
ou horizontais.

EMBALAGEM
Rolos de 1 m de largura por 10 m de comprimento

CONSUMO
1,15 RL/m²

ACABAMENTOS 
Alumínio (AL)

TIPOS
25 kg, 3 mm e 4 mm

BENEFÍCIOS

Alta flexibilidade; perfeita moldagem sobre diversos tipos de telhas; alumínio super-resistente.

8

Obs.: os produtos DENVER IMPER devem ser aplicados conforme as instruções da embalagem.
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Qual é a sua necessidade?
Identifique-a na ilustração e consulte 
a solução mais adequada.
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DENVER REPELE ACQUA

Proteção de superfícies verticais como fachadas, muros revestidos com argamassa, pedras naturais, 
tijolos, concretos aparentes e em telhas de fibrocimento.

PROTEGER muros revestidos com argamassa, pedras naturais, 
tijolos e concretos aparentes.  

BENEFÍCIOS

Não altera a aparência da superfície, sem solvente e sem cheiro e alto poder de penetração.

EMBALAGEM
Bombona 3,6 L e balde 18 L

CONSUMO
Tijolo aparente - 0,15 a 0,5 l/m²/demão

Concreto aparente - 0,15 a 0,35 l/m²/demão
variável em função do tipo de superfície

Colagem de diversos materiais no concreto e entre si e de barras de parafusos metálicos. Chumbamento de 
barras e parafusos.
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DENVERFLEX TRINCA

VEDAR TRINCAS E JUNTAS em paredes internas e externas, juntas de 
concreto, elementos pré-moldados e esquadrias. 

EMBALAGEM
Cartucho 300 ml (450 g) e pote 1,2 kg

COR
Branco

APLICAÇÃO

Selagem e vedação de juntas e superfícies de diversos materiais, juntas de fachadas, juntas de 
acabamento entre elementos pré-moldados e de concreto aparente. Vedação de esquadrias.

BENEFÍCIOS

Rápida secagem; altamente impermeável; aceita pintura.

RENDIMENTO APROXIMADO
11 m de trinca/cartucho com abertura de 5x5 mm
30 m de trinca/pote com abertura de 5x 5 mm



A DENVER IMPER ocupa posição de destaque no mercado 
de impermeabilização e especialidades químicas e detém a 
liderança absoluta em tecnologia de mantas asfálticas de 
alto desempenho. Fundada em 1983, é uma empresa 
100% nacional que mantém sua tradição com produtos de 
excelente qualidade, presentes nas mais importantes obras 
do Brasil e disponíveis para a sua casa.

Experiência, compromisso e qualidade são os nossos 
diferenciais para merecermos sua confiança e preferência.

SOLUÇÕES

CONTRA
INFILTRAÇÃO

E UMIDADE
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DENVERLAJE PRETO/ MANTA LÍQUIDA PRETA

Impermeabilização de lajes, marquises, terraços, calhas, baldrames, áreas frias, paredes e gesso 
acartonado. Arremates em rodapés, ralos e tubos.

IMPERMEABILIZAR lajes, paredes de gesso, calhas e terraços.

BENEFÍCIOS

Fácil aplicação; sem solvente e sem cheiro; alta elasticidade.

EMBALAGEM
Galão 3,6 kg e balde 18 kg

CONSUMO APROXIMADO
3,0 a 3,5 kg/m²
considerando a utilização de tela de poliéster

APLICAÇÃO
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DENVERCAL

Argamassas de assentamento, reboco e revestimento interno e externo; redução da água de 
amassamento para argamassas.

EVITAR FISSURAS em concreto e argamassa após a secagem.

BENEFÍCIOS

Reduz o uso de cal; proporciona liga e aderência; diminui a fissuração.

EMBALAGEM
Frasco graduado 1 L, bombona 3,6 L e balde 18 L

CONSUMO APROXIMADO
100 ml para cada saco de 50 kg de cimento
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DENVERTEC ELASTIC FIBRAS

Impermeabilização de pisos frios, varandas, rodapés em paredes de gesso acartonado, reservatórios 
elevados e tanques de água potável. Dependendo da área dispensa a tela pois contém fibras

IMPERMEABILIZAR reservatórios elevados, piscinas, áreas frias e 
sacadas com reforço de fibras.

EMBALAGEM
Caixa 18 kg (A +B)

CONSUMO APROXIMADO
3,0 a 4,0 kg/m²/demão 
dependendo da aplicação

BENEFÍCIOS

Não altera a potabilidade da água; alta elasticidade e resistência a fissuras.

APLICAÇÃO
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DENVERTEC 540 FLEX

Impermeabilização de pisos frios, varandas, rodapés em paredes de gesso acartonado, reservatórios 
elevados e tanques de água potável.

IMPERMEABILIZAR áreas frias, piscinas e reservatórios de água 
potável.

EMBALAGEM
Caixa 18 kg (A +B)

CONSUMO APROXIMADO
3,5 kg/m² - 1 tela

BENEFÍCIOS

Flexibilidade permanente; resiste a altas pressões de água; não altera a potabilidade da água.
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DENVERCRIL SUPER / MANTA LÍQUIDA

Recomendada para impermeabilização de lajes, pisos frios, terraços, varandas, etc.

IMPERMEABILIZAR lajes, áreas internas, pisos frios e sacadas.

EMBALAGEM
Galão 4 kg e balde 12 kg

CONSUMO APROXIMADO
1,0 a 1,2 kg/m²

CORES 
Branco e cinza

BENEFÍCIOS

Secagem rápida; aceita aplicação direta de argamassa colante; flexibilidade e ótimo acabamento .
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DENVERTEC 100

Rodapés, subsolos, alicerces, paredes internas e externas, reservatórios, tanques e piscinas.

IMPERMEABILIZAR rodapés, paredes internas e externas, pisos e 
subsolos.

EMBALAGEM
Caixa 18 kg (A+B)

CONSUMO APROXIMADO
2,0 a 4,0 kg/m²
dependendo da aplicação

BENEFÍCIOS

Maior aderência; resistente até 60 m.c.a.(metros de coluna d’agua) ; base acrílica.
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DENVERIMPER 1

Revestimento impermeável para fundações, paredes e contrapisos de locais úmidos. Em argamassa de 
assentamento de blocos, tijolos, etc.

IMPERMEABILIZAR paredes internas e externas e em pisos.

EMBALAGEM
Pote 1 L, galão 3,6 L e balde 18 L

CONSUMO APROXIMADO
1 a 2 litros por saco de 50 kg de cimento
dependendo da aplicação

BENEFÍCIOS

Base mineral; ação definitiva; não reduz a resistência da argamassa.
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DENVERFIX CHAPISCO

Adesivo para chapisco convencional ou rolado. Ponte de aderência entre argamassas novas e antigas. 
Aditivo para argamassa de rejuntamento e assentamento.

DAR ADERÊNCIA em argamassas para chapisco.

EMBALAGEM
Garrafa 1 L, galão 3,6 L e balde 18 L

CONSUMO APROXIMADO
0,15 a 0,75 L/m²/cm
dependendo da aplicação

BENEFÍCIOS

Alta aderência; resistência e plasticidade; ótimo rendimento.

APLICAÇÃO

15

DENVERMANTA PRIMER ACQUA

Recomenda-se especialmente para imprimar substratos de concreto e argamassas e para atuar como 
elemento de ligação nas aplicações de mantas asfálticas e fitas aderidas ao substrato.

IMPRIMAR mantas e fitas.

EMBALAGEM
Galão 3,6 L e balde 18 L

CONSUMO APROPRIADO
0,30 a 0,50 L/m²/demão
variável em função do tipo de superfície

BENEFÍCIOS

Fácil de aplicar; boa aderência; sem solventes e sem cheiro.


