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Use o seu leitor de QR Code para baixar 
o aplicativo DENVER IMPER  no celular 
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As recomendações aqui passadas servem para orientar 
os consumidores quanto à aplicação segura dos nossos 
produtos. Para mais informações, consulte sempre a 
embalagem e a ficha técnica do produto, disponível no 
site. 

A DENVER IMPER ocupa posição de destaque 
no mercado de impermeabil ização 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.



540 DENVERTEC FLEX
Impermeabilizante cimentício flexível

EMBALAGEM
Caixa 18 kg (A +B)

CONSUMO
3,5 kg/m² - 1 tela

APLICAÇÃO

Sobre a base de  DENVERTEC 100 (2 kg/m²), previamente umedecida, aplicar o produto com uso de 
trincha ou pincel em pelo menos três demãos no sentido cruzado, incorporando tela de poliéster de 
reforço entre a primeira e a segunda demão, sempre respeitando o tempo de secagem entre as 
demãos e o consumo final.

OPORTUNIDADE DE VENDAS

03

Piscinas

Tanques

Reservatórios elevados

Flexibilidade permanente

Resiste a altas pressões positivas da água

Não altera a potabilidade da água

dependendo da aplicação

DENVERTEC 100
Revestimento impermeabilizante.

Maior aderência

Alta resistência à pressão de água (positiva e negativa)

Resiste até 60 M.C.A. (metros de coluna d'água)

APLICAÇÃO

Remover o reboco úmido de toda a área, subindo mais 50 cm, e limpar a superfície. Umedecer a 
superfície e aplicar duas a quatro demãos cruzadas do produto usando trincha ou broxa, sempre 
respeitando o tempo de secagem entre as demãos e o consumo final.

EMBALAGEM
Caixa 18 kg (A+B)

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

02

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Pisos e paredes de cozinhas e banheiros (áreas térreas)

Tratamento de umidade em rodapé

Fundações e paredes em contato com o solo

Como camada base para outros sistemas de impermeabilização



DENVERCRIL SUPER
Manta líquida impermeabilizante para lajes, coberturas e áreas molháveis.

Secagem rápida

Aceita aplicação direta de argamassa colante

Ótima flexibilidade e acabamento

APLICAÇÃO

Sobre a superfície limpa e seca, aplicar uma demão de DENVERCRIL SUPER diluído na proporção de 
2:1 (duas partes do produto e uma parte de água).

Aplicar o DENVERCRIL SUPER puro com rolo de lã de carneiro, trincha ou vassoura de pelo macio, em 
duas ou mais demãos cruzadas, sempre respeitando o intervalo de 2 a 4 horas entre as demãos e o 
consumo recomendado. Estruturar com tela de poliéster nos pontos críticos.

EMBALAGEM
Galão 4 kg e balde 12 kg

CORES 
Cinza e branco

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Lajes e telhados de fibrocimento de cobertura

Áreas molháveis sob o piso, como terraços, sacadas e varandas

Áreas frias, como banheiros e cozinhas

CONSUMO
1,0 a 1,2 kg/m²
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DENVERTEC ELASTIC FIBRAS

EMBALAGEM
Caixa 18 kg (A +B)

CONSUMO

Impermeabilizante elástico à base de polímeros acrílicos, cimentos e aditivos; contém fibras.
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OPORTUNIDADE DE VENDAS

Banheiros e cozinhas

Sacadas

Paredes de gesso acartonado

Alta elasticidade 

Resistente à fissuras

Não altera a potabilidade da água

3,0 a 4,0 kg/m² 
dependendo da aplicação

APLICAÇÃO

Sobre a base de argamassa, previamente umedecida, aplicar o produto com uso de trincha ou pincel 
em três demãos no sentido cruzado, incorporando tela de poliéster somente entre piso e parede, e na 
região dos ralos, sempre entre a primeira e a segunda demão, respeitando o tempo de secagem entre 
as demãos e o consumo final.



IMPERMANTA LAJE 
Manta asfáltica impermeabilizante para lajes.

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

CONSUMO
1,15 RL/m²

APLICAÇÃO

Essa aplicação deverá ser feita de preferência por um profissional experiente. Aplicar o primer e colar 
o produto com maçarico, direcionando a chama simultaneamente entre a parte inferior da manta e o 
primer. Para IMPERMANTA LAJE, finalizar com proteção mecânica, evitando a exposição do produto.

OPORTUNIDADE DE VENDAS

ACABAMENTO 
Polietileno (PP) 

TIPOS
30 kg, 3 mm e 4 mm
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Filme de queima rápida

Mais resistente, com armadura de poliéster

Ótima aderência 

Impermeabilização de lajes

Cozinhas, banheiros e áreas laváveis

DENVERCRIL PAREDE
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Manta líquida impermeabilizante para paredes, muros e tetos de banheiro.

APLICAÇÃO

Após o preparo da superfície, aplicar a primeira demão do produto diluído em 10% de água.
Aguardar a secagem e aplicar duas ou mais demãos do produto puro para o acabamento final, 
respeitando o intervalo entre as demãos.

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

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Para paredes sujeitas à batida de chuva e tetos de banheiros

Resistente a fungos e alcalinidade

Pode ser pigmentado com tons claros

Protege contra a ação da chuva

Pode adicionar cor

Ação antimofo e antibactericida

COR 
Branco



IMPERMANTA TELHADO 

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

CONSUMO
1,15 RL/m²

APLICAÇÃO

Essa aplicação deverá ser feita de preferência por um profissional experiente. Aplicar o primer e colar 
o produto com maçarico, direcionando a chama simultaneamente entre a parte inferior da manta e o 
primer. Para IMPERMANTA TELHADO, realizar pintura de proteção nas emendas, evitando exposição 
do asfalto. 

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Manta asfáltica impermeabilizante com acabamento aluminizado para lajes, telhados e coberturas.
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Telhados e coberturas não transitáveis

Lajes inclinadas

Alta flexibilidade

Alumínio super-resistente

Perfeita moldagem sobre diversos tipos de telhas

DENVERMANTA ELASTIC
Manta asfáltica impermeabilizante estruturada com poliéster e modificada por polímeros.

APLICAÇÃO

Essa aplicação deverá ser feita de preferência por um profissional experiente. Aplicar o primer e colar 
o produto com maçarico, direcionando a chama simultaneamente entre a parte inferior da manta e o 
primer. Finalizar com proteção mecânica, evitando a exposição do produto.
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OPORTUNIDADE DE VENDAS

Lajes pré-moldadas

Áreas molháveis, como terraços, sacadas e varandas

Ideal para qualquer dimensão de área

Resistência elevada ao rasgo e à tração

Alta elasticidade

Indicada para obras de grande porte

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

CONSUMO
1,15 RL/m²

ACABAMENTO 
Polietileno (PP) 

TIPOS
3 mm e 4 mm

ACABAMENTO 
Alumínio (AL)

TIPOS
25 kg, 3 mm e 4 mm



DENVERMANTA PRIMER ACQUA
Primer à base de água para manta asfáltica.

APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de 
cerdas macias, pincel ou pistola. Aguardar o período mínimo de 6 horas, de acordo com as condições 
climáticas, para dar início aos procedimentos de aplicação da manta.

EMBALAGEM
Galão 3,6 L e balde 18 L

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

Primer para aplicação de mantas asfálticas

Imprimação para áreas que receberão aplicação de fitas

Fácil de aplicar

Boa aderência

Sem solvente e sem cheiro

DENVERFITA
Fita multiuso autoadesiva.

APLICAÇÃO

Em superfícies porosas, como fibrocimento, argamassa e concreto, para remover saliências e 
preencher cavidades. Após a secagem do material de regularização, aplicar uma demão de primer 
DENVER IMPERBLACK ou DENVERMANTA PRIMER ACQUA.

Limpar bem a superfície. Remover o filme de proteção e pressionar a fita do centro para as bordas. 
Este procedimento garante total aderência e evita formação de bolhas.

EMBALAGEM
Rolos de 10 m de comprimento 

por 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 90 cm de largura

CONSUMO
1,10 m²/m² 
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OPORTUNIDADE DE VENDAS

Telhas de metal, fibrocimento e concreto

Rufos, calhas e parafusos de fixação de telhas

Reparos em carrocerias de caminhões-baú e furgões

Superaderente

Resistente ao rasgo

Muito flexível



DENVER IMPERBLACK
Tinta asfáltica protetora e impermeável.

APLICAÇÃO

Aplicar primeira demão do produto sem diluição com auxílio de rolo de lã de caneiro, vassoura de 
pelo macio ou pincel.
Aplicar as outras demãos de forma farta, respeitando o intervalo mínimo recomendado de 1 a 2 horas 
entre elas.

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

CONSUMO
0,30 a 0,80 L/m²/demão
dependendo da aplicação
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DENVERFIX CHAPISCO
Adesivo para chapiscos e argamassas.

APLICAÇÃO

Após limpar e umedecer a superfície, adicionar o produto à água de preparação da argamassa até 
adquirir a consistência necessária, de acordo com a aplicação. 
Pode ser aplicado com rolo (chapisco rolado).
Pode ser aplicado com colher de pedreiro (chapisco chapado).

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

CONSUMO
0,15 a 0,75 L/m²/cm
dependendo da aplicação
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OPORTUNIDADE DE VENDAS

Paredes de concreto ou alvenaria em contato direto com a terra

Baldrames e fundações

Pilares de madeira em contato com o solo e como primer para fitas e mantas asfálticas

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Argamassa para chapisco

Ponte de aderência entre argamassas e concretos novos e antigos

Argamassa para assentamento de pisos e azulejos

Ideal para fitas e mantas asfálticas

Excelente aderência

Secagem ultrarrápida

Alta aderência

Resistência e plasticidade

Ótimo rendimento



DENVERIMPER 1
Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

APLICAÇÃO

Misturar o produto na água de amassamento para produção de revestimento impermeável. Pode ser 
adicionado a diversos traços de argamassas e concretos.

EMBALAGEM
Pote 1 L, galão 3,6 L e balde 18 L
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DENVERCAL
Aditivo plastificante concentrado para argamassa e reboco.

APLICAÇÃO

Adicionar o DENVERCAL diretamente à água de amassamento.

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

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

CONSUMO
100 ml para cada saco de 50 kg de cimento
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OPORTUNIDADE DE VENDAS

Na argamassa de alicerces e de assentamento de baldrames

Na argamassa de revestimento de paredes e contrapisos

Na argamassa de revestimento de reservatórios

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Pode ser utilizado com sistemas impermeabilizantes

Pode-se sarrafear logo após a aplicação

1 litro de DENVERCAL corresponde a 20 sacos de cal

Não ataca armaduras e ferragens

Não altera o tempo de secagem da argamassa

Reforço contra umidade de solo e encostas

Reduz o uso de cal 

Proporciona liga e aderência

Diminui a fissuração 



DENVERPOXI E DENVERPOXI MAX

EMBALAGEM
Conjunto 1 kg (A+B)
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DENVERNIZ ACQUA
Camada seladora para outros vernizes

Mantém a aparência da Superfície 

Forma filme impermeável

Lavável e antiaderente

APLICAÇÃO

Selador: Aplicar uma demão do produto DENVERNIZ ACQUA diluído em até 20% de água como 
primer selador, com auxilio de um rolo de lã de carneiro de cedas curtas, para garantir  melhor 
aderência do verniz a superfície tratada. Acabamento: Aplicar primeira demão como selador 
conforme orientações acima e  aplicar duas demãos subsequentes do produto DENVERNIZ ACQUA 
puro respeitando o intervalo de secagem entre demãos de 6 horas para constituir camada de 
acabamento final para uso em áreas internas.

EMBALAGEM
Lata 18 L
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OPORTUNIDADE DE VENDAS

Verniz de acabamento para áreas internas, superfícies de concreto, tijolos e blocos 

aparentes

Primer selador para outros vernizes

DENVERPOXI
Adesivo estrutural epóxi, consistência fluida.

Elevada resistência ao arrancamento

Perfeita aderência ao concreto velho

Secagem rápida

APLICAÇÃO

Colagens: aplicar uma camada fina com pincel ou espátula conforme a utilização do produto.

Chumbamento: introduzir uma quantidade de produto no furo de modo que transborde um pouco 
após a introdução da barra. 

DENVERPOXI MAX 
Adesivo estrutural epóxi de consistência pastosa.

Não escorre

Elevada resistência ao arrancamento

Secagem rápida

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Colagem de peças de concreto e outros materiais em concreto

Ponto de aderência para colagem de concreto novo sobre velho

Chumbamento e fixação de barras e parafusos

0,10 a 0,20 L/ M² / demão

variável em função do tipo de superfície

CONSUMO
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

CONSUMO



DENVERLAJE PRETO
Manta líquida preta impermeabilizante.

EMBALAGEM
Galão 3,6 kg e balde 18 kg

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

Sobre a superfície limpa e seca, aplicar a primeira demão do produto diluído em 10% a 30% de 
água. 
Aplicar três ou mais demãos até atingir o consumo recomendado, respeitando o intervalo de 4 a 6 
horas. Entre a primeira e a segunda demão, incorporar uma tela de poliéster. Aguardar a secagem e 
executar a proteção mecânica.

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Marquises e lajes pequenas

Cozinhas e banheiros

Arremate de ralos e rodapés

Fácil aplicação

Sem solvente e sem cheiro

Alta elasticidade
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DENVER REPELE ACQUA
Silicone incolor repelente de água.

EMBALAGEM
Bombona 3,6 L e balde 18 L

CONSUMO
0,15 a 0,50 L/m²/demão 
variável em função do tipo de superfície

APLICAÇÃO

Sobre a superfície limpa e seca, aplicar uma demão farta, de cima para baixo, a ponto de escorrer. 
Depois de aplicar a primeira demão (e antes que ela fique seca), aplique a 2ª demão nas mesmas 
condições da primeira.

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Muros com tijolos aparentes

Superfícies de concreto aparente

Evita o surgimento de manchas de mofo decorrentes da umidade

Protege sem  mudar a aparência

Ação contra fungos e bactérias

Pronto para uso
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