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COMUNICADO À IMPRENSA 

28 de Novembro de 2019 

 

Inovação CIN combate humidade e infiltrações nas superfícies exteriores 

Aquastop Imperflex Coberturas da CIN obtém 

certificação pelo LNEC  

 

CIN, marca portuguesa líder no mercado ibérico de tintas e vernizes, apresenta Imperflex 

Coberturas, um revestimento foto-reticulável acrílico da gama Aquastop da CIN que foi 

desenvolvido especialmente para proteger e impermeabilizar coberturas, varandas e terraços, 

cumeeiras, beirais, caleiras em cimento ou bases de chaminé.  

Aquastop Imperflex Coberturas apresenta uma boa flexibilidade, elasticidade e estanquicidade 

à água comprovadas por ensaios realizados no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

A tecnologia de foto-reticulação do Imperflex Coberturas apresenta uma perfeita estanquidade 

à água (considera-se estanque, de acordo com a norma EN 1928), elevada extensão na tensão 

máxima (226 %, de acordo com a ISO 527-1/3/5), grande resistência ao rasgamento (90 N, de 
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acordo com a norma EN 12310-1) e uma boa estabilidade dimensional - ΔL (0,1 %, de acordo 

com a norma EN 1107-2), que actuam de forma preventiva na impermeabilização de superfícies. 

Fruto da inovação CIN, Imperflex Coberturas é uma das soluções da gama Aquastop que visa 

resolver o problema da humidade e das infiltrações que surgem devido à porosidade ou 

descontinuidade das superfícies (fendas, micro-fissuras ou fissuras). Dispõe ainda da Tecnologia 

Thermocin, ou seja, de uma elevada capacidade de reflectir a radiação solar – Total Solar 

Reflectance (TSR). Esta capacidade resulta num aumento do conforto térmico no interior dos 

edifícios e numa consequente poupança de energia através da redução da necessidade de 

recorrer à refrigeração dos edifícios. 

Para além desta certificação, Aquastop Imperflex Coberturas é também o revestimento 

impermeável com maior oferta de cores no mercado com a garantia de máxima experiência e 

qualidade CIN, graças ao seu sistema instantâneo de afinação Colormix.  

 

 

 

 

Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na 
Península Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 
16º maior fabricante europeu de tintas* e o 48º a nível mundial**. 
A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção 
Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, com presença directa 
em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México; e 
exportando para vários mercados da Europa Central, América Latina e África. 
 
Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2019 
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2019 
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