Os produtos Vedacit fazem parte
da construção dos sonhos de milhões de brasileiros.
São inúmeras soluções que elevam a qualidade e segurança da
obra e proporcionam tranquilidade para as pessoas.
Nas páginas a seguir, você encontrará informações básicas para
a venda, utilização e armazenamento desses produtos, junto ao
código de identificação.
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Na hora de comprar o material para construir ou
reformar seu imóvel, sempre bate aquela dúvida:
consigo usar e resolver o problema sozinho ou vou ter
que contratar um profissional?
Pensando nisso, a Vedacit desenvolveu o
APLICÔMETRO.
A lógica é muito simples. Veja só:

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E POUCA DIFICULDADE DE
APLICAÇÃO.

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E MÉDIA DIFICULDADE DE
APLICAÇÃO.

USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS OU APLICAÇÃO
PROFISSIONAL.

BRICOLAGEM

EXPANCIT

Imagem meramente ilustrativa.

Espuma expansiva de poliuretano.

PRODUTO
EXPANCIT é uma espuma de poliuretano
monocomponente, pronta para uso, com alto poder
de expansão e aderência. Preenche as cavidades
com uma espuma semirrígida, com grande poder de
vedação e resistente às intempéries.
Assim, além de vedar, proporciona excelente
isolamento termoacústico aos ambientes. Tem ótima
aderência a grande parte dos materiais empregados
na construção civil, exceto polietileno, polipropileno,
silicone e Teﬂon®. Depois de endurecido, pode ser
cortado, lixado e pintado.

PREPARO DO PRODUTO
Pronto para uso. Agitar muito bem antes de usar, em
torno de 20 vezes.

APLICAÇÃO
Rosquear o bocal do aplicador na válvula. Segurar
o recipiente de cabeça para baixo, com o tubo
apontando para a superfície a ser aplicada. Durante
a aplicação, evitar o contato com a pele, utilizando
luvas, óculos de segurança e vestimenta adequada.
Nunca preencher toda a área ou cavidade, pois a
espuma expandirá. EXPANCIT ﬁxa em 30 minutos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· CHUMBAMENTOS DE ESQUADRIAS.
· INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO.
· ISOLAMENTOS DE TUBULAÇÃO.
Este produto também pode ser utilizado em: chumbamentos
de batentes, encunhamento de alvenaria e instalações de
caixas de força, luz e telefone.
Obs.: não deve ser aplicado em locais sujeitos ao contato
frequente com água.

CONSUMO APROXIMADO
· 8 a 12 m de vão de 14 cm x 1 cm.
Rendimento:
· 30 litros/aerossol com 500 mL.

EMBALAGEM
· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS DE 500 ML.

O intervalo de secagem é de aproximadamente
6 horas, a uma temperatura de 25 °C. A espuma
deve ﬁcar protegida dos raios solares (UV). Após a
utilização parcial ou total do produto, não desconecte
o bico aplicador. Mantenha a embalagem para cima
até que se forme uma porção de espuma na ponta
do bico aplicador. Na reutilização, corte a ponta do
aplicador.
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Fita autoadesiva para vedação.

Imagem meramente ilustrativa.

BRICOLAGEM

FITA MULTIUSO

PRODUTO
A FITA MULTIUSO VEDACIT é um produto
elaborado com asfaltos elastomerizados
que apresenta excelente aderência a vários
substratos.
A cobertura superﬁcial do produto é de ﬁlme
de alumínio especialmente desenvolvido para
não trincar quando aplicado em temperaturas
altas ou baixas. Atua como barreira reﬂetora
dos raios solares e apresenta alta durabilidade,
mesmo em severas condições de utilização. De
fácil aplicação, é eﬁcaz em vedar imediatamente
goteiras e inﬁltrações.

PREPARO DO SUBSTRATO

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· TELHAS METÁLICAS, FIBROCIMENTO, CONCRETO E PVC.
· RUFOS, CALHAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE TELHAS.
· DUTOS DE VENTILAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.
· REPAROS EM CARROCERIAS DE CAMINHÕES-BAÚ
E FURGÕES.

CONSUMO APROXIMADO

As superfícies devem estar perfeitamente limpas,
secas e isentas de pó.

· 1 m de ﬁta por m² de área protegida.

Obs.: superfícies porosas devem ser previamente
imprimadas com uma a duas demãos de PRIMER ECO
VEDACIT ou PRIMER MANTA VEDACIT, aguardando a
secagem por um período de 4 a 6 horas (25 °C) para a
colagem da ﬁta.

Rendimento:
· Até 1 m² - Rolo 10 cm x 10 m.
· Até 1,5 m² - Rolo 15 cm x 10 m.
· Até 2 m² - Rolo 20 cm x 10 m.
· Até 3 m² - Rolo 30 cm x 10 m.
· Até 4,5 m² - Rolo 45 cm x 10 m.

APLICAÇÃO
Cortar a FITA MULTIUSO VEDACIT na medida desejada,
retirar a película de polietileno siliconizado e aplicála sobre o local, pressionando-a, com ﬁrmeza,
principalmente nas bordas ou extremidades.
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EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 ROLOS - 10 CM X 10 M.
· CAIXA COM 6 ROLOS - 20 CM X 10 M.
· CAIXA COM 4 ROLOS - 30 CM X 10 M.
· CAIXA COM 8 ROLOS - 15 cm x 10 M.
· CAIXA COM 3 ROLOS - 45 cm x 10 M.

Imagem meramente ilustrativa.

BRICOLAGEM

VEDASPRAY
REJUNTE

PRODUTO
VEDASPRAY REJUNTE é um impermeabilizante
indicado para rejuntes. Repele água e óleo. Não
altera a cor, textura e aparência natural do rejunte.
É fácil de aplicar.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· AZULEJO.

· PORCELANATO.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície deve estar limpa, seca e isenta de
pintura, resinas e seladoras.

PREPARO DO PRODUTO

· CERÂMICA.

· PEDRAS NATURAIS.

Agite antes de usar.

APLICAÇÃO
Pode ser utilizado 24 horas após o rejuntamento.
Aplique uniformemente sobre o rejunte com a lata
na vertical, mantendo uma distância de 15 a 20 cm.
Uma segunda demão é recomendada e pode ser
aplicada após 15 minutos. Após 10 minutos, limpar
toda a superfície com pano seco para remover
excesso do produto. O tráfego na superfície pode
ser após 2 horas da aplicação ﬁnal. Mantenha o
local da aplicação seco por, no mínimo, 24 horas.

EMBALAGEM
· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS - 400 ML.

CONSUMO APROXIMADO
1 lata aerossol 400 mL pode render
até 30 m lineares.
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Imagem meramente ilustrativa.

BRICOLAGEM

VEDASPRAY
TECIDO

PRODUTO
VEDASPRAY TECIDO é fácil de aplicar e tem alto
poder de repelência a água e óleo. Não altera a
cor e a textura do tecido, mantendo a aparência
natural.

PREPARO DO SUBSTRATO
O tecido deve estar limpo e seco, ou ser novo.
Obs.: não recomendada a aplicação em suede
e camurça.

PREPARO DO PRODUTO
Agite antes de usar.

APLICAÇÃO
Aplicar uniformemente sobre o tecido com a lata
na vertical, mantendo uma distância de 15 a 20 cm.
Aplicar em camadas leves para não saturar o tecido,
até comprovar a eﬁciência do produto. Aguardar a
secagem completa, por aproximadamente 24 horas.
Reaplicar após limpeza ou desgaste.

CONSUMO APROXIMADO
· 1 lata aerossol de 300 mL
pode render até 2,6 m² (3 demãos).
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
INDICADO PARA O USO EM:
· SOFÁS.
· CADEIRAS.
· ALMOFADAS.
· TÊNIS.
· AUTOMÓVEIS.
· ESTOFADOS.
· DIVERSOS TECIDOS.

EMBALAGEM
· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS - 300 ML.

IMPERMEABILIZANTES

CARBOLÁSTICO 1

Imagem meramente ilustrativa.

Pintura asfáltica para impermeabilização.

PRODUTO
CARBOLÁSTICO 1 é uma pintura asfáltica que forma
uma camada impermeável e de grande durabilidade
sobre a estrutura.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para uso. Misturar o produto antes
da aplicação, utilizando ferramenta limpa a ﬁm de
evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO
Fazer a aplicação com broxa, vassoura de cerdas
macias ou rodo de borracha. Aplicar CARBOLÁSTICO
1 em 2 demãos, com intervalo de 8 horas entre cada
demão. Nos rodapés, a impermeabilização deve
subir, no mínimo, 20 cm e ter encaixe para embutir
o CARBOLÁSTICO 1. Áreas sujeitas a movimentação,
tais como lajes pré-moldadas, juntas, trincas, ralos,
cantos e tubos emergentes, devem receber um
reforço entre a primeira e a segunda camada,
utilizando-se tela de poliéster, como VEDATEX.
A limpeza das ferramentas pode ser feita com
aguarrás.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· ÁREAS FRIAS

(BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).

· JARDINEIRAS.
· CALHAS DE CONCRETO.
Obs.: este produto também pode ser usado em pequenos
terraços, sacadas e lajes de cobertura.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 4 KG.
· BALDE DE 20 KG.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,3 kg/m²/mm (em 2 demãos).
Rendimento:
· Até 15 m² (2 demãos) por embalagem balde de 20 kg.

CATÁLOGO DE PRODUTOS ·

41

Massa asfáltica para reparos.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

CARBOLÁSTICO 2

PRODUTO
CARBOLÁSTICO 2 forma uma camada plástica
encorpada, impermeável e de grande aderência
em concreto, argamassa e metal. Depois de seco,
CARBOLÁSTICO 2 não deixa cheiro ou gosto na
água. É fornecido pronto para o uso e aplicado a
frio.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
PARA CONSERTOS E REPAROS
DE TRINCAS EM:
· LAJES.
· CAIXAS-D’ÁGUA.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso.

APLICAÇÃO
CARBOLÁSTICO 2 é aplicado puro, com espátula,
pressionando o produto contra a superfície.
Em seguida, colocar sobre a trinca uma tela de
poliéster estruturante para impermeabilização,
como VEDATEX. Aguardar intervalo de secagem
de, no mínimo, 8 horas para aplicar a 2ª demão, a
uma temperatura de 25 °C. Liberar a área somente
depois de 7 dias.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,3 kg/m/mm (em 2 demãos).
Rendimento:
· Até 15 m² (2 demãos) por embalagem balde de 20 kg.
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· CALHAS METÁLICAS.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 4 KG.
· BALDE DE 20 KG.

IMPERMEABILIZANTES

CARBOLÁSTICO 3 SELANTE

Imagem meramente ilustrativa.

Massa asfáltica para vedação.

PRODUTO
CARBOLÁSTICO 3 é uma massa asfáltica de grande
aderência e impermeabilidade para tratamento de
juntas horizontais. Pode ser aplicado em concreto,
argamassa, ferro e madeira.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso. CARBOLÁSTICO 3 poderá
ser amolentado em banho-maria sobre uma chapa
com a superfície coberta por areia ou brita, próximo
ao local de aplicação a ﬁm de facilitar na utilização.
Entretanto, por ser inﬂamável, deverá ser tomado o
máximo de cuidado para evitar o contato do produto
com o fogo.

CAMPO DE APLICAÇÃO
VEDAÇÃO DE JUNTAS
HORIZONTAIS.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 4 KG.
· BALDE DE 20 KG.

APLICAÇÃO
CARBOLÁSTICO 3 é aplicado puro, com espátula
metálica, pressionando de forma moderada o
produto contra as paredes para não deslocar o
delimitador de profundidade. Aplicar o produto com
tempo estável.

CONSUMO APROXIMADO
· Junta 10 x 10 mm = 120 g/m.
Rendimento:
· Lata de 1 kg - até 8 m.
· Galão de 4 kg - até 33 m.
· Balde de 20 kg - até 166 m.
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Massa asfáltica para
impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

CARBOLÁSTICO LAJE

PRODUTO
CARBOLÁSTICO LAJE é uma massa asfáltica
que forma sobre as superfícies uma camada
impermeável e de grande durabilidade. Indicado
para lajes de até 30 m².

PREPARO DO PRODUTO
Misturar o produto antes da aplicação, utilizando
ferramenta limpa, a ﬁm de evitar a sua
contaminação.

APLICAÇÃO
Fazer a aplicação com broxa, escovão de pelo
macio ou rodo. CARBOLÁSTICO LAJE é aplicado
em 3 demãos, com intervalo de 6 horas entre
cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Diluir
a primeira demão em, no máximo, 20% de água
para proporcionar melhor penetração do produto.
Aplicar as outras demãos puras, respeitando o
consumo por m².
Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm
e deve ter encaixe para embutir o CARBOLÁSTICO
LAJE. Áreas sujeitas a movimentação, tais como
lajes pré-moldadas, juntas, ralos, cantos e tubos
emergentes, devem receber um reforço entre
a primeira e a segunda camada, utilizando-se
tela de poliéster, como VEDATEX. A limpeza das
ferramentas pode ser feita com aguarrás.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEQUENAS ÁREAS DE, NO
MÁXIMO, 30 M², COMO:
· ÁREAS FRIAS

(BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).

· JARDINEIRAS.
· CALHAS DE CONCRETO.
Obs.: este produto também pode ser usado em pequenos
terraços, sacadas e lajes de cobertura.

CONSUMO APROXIMADO
· 2 kg/m² (3 demãos).
Rendimento:
· Até 10 m² (3 demãos) por embalagem balde de 20 kg.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,9 KG.
· BALDE DE 20 KG.

IMPERMEABILIZANTES

FRIOASFALTO

Imagem meramente ilustrativa.

Massa betuminosa para
impermeabilização.

PRODUTO
FRIOASFALTO é uma emulsão asfáltica com
cargas minerais. Produto desenvolvido para
ser aplicado como membrana impermeável
moldada no local e indicado para lajes de até
50 m². Forma um sistema de impermeabilização
ﬂexível e impermeável.

CONSUMO APROXIMADO

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS
(BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇOS).

· LAJES ATÉ 50 M².
· JARDINEIRAS E FLOREIRAS.
· CALHAS DE CONCRETO.

· 2 kg/m² (em 3 demãos).

· COLAGEM DE PLACAS LEVES TERMOACÚSTICAS
DE EPS.

Rendimento:
· Até 10 m² (3 demãos) por embalagem
balde de 20 kg.

· CAMADA AMORTECEDORA PARA SISTEMA DE
PROTEÇÃO MECÂNICA DE MANTAS ASFÁLTICAS.

APLICAÇÃO
FRIOASFALTO pode ser aplicado com broxa, escovão de pelo macio ou rodo, em três camadas, respeitando o consumo
por m², com intervalo de secagem de 6 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Apenas na primeira
camada, FRIOASFALTO deve ser diluído em, no máximo, 20% de água como primer e aguardar a secagem do produto.
Nas demais demãos, aplicar de forma pura, respeitando o intervalo de secagem. Nos rodapés, a impermeabilização
deve subir 20 cm no mínimo e ter encaixe para embutir FRIOASFALTO. Áreas sujeitas a movimentação, tais como
lajes pré-moldadas, juntas, trincas, ralos, cantos e tubos emergentes, devem receber um reforço entre a primeira e a
segunda camada, utilizando-se tela de poliéster VEDATEX.
Para o uso em colagens de placas termoacústicas de EPS, utilizar FRIOASFALTO puro e aplicá-lo com desempenadeira
dentada diretamente sobre a superfície que receberá a placa. Imediatamente após a aplicação de FRIOASFALTO,
pressionar as placas termoacústicas sobre o produto. A limpeza das ferramentas pode ser feita com aguarrás.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,9 KG.
· BALDE DE 20 KG.
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Emulsão asfáltica à base de água para
concreto, alvenaria, metais e madeira.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

NEUTROL ACQUA

PRODUTO

CAMPOS DE APLICAÇÃO

NEUTROL ACQUA é uma emulsão asfáltica de
alta resistência química que forma uma película
impermeável. Protege estruturas de concreto e
alvenaria revestidas com argamassa em contato
com o solo e sujeitas a águas e aos meios
agressivos.

· MADEIRAS NÃO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES.

· ESTRUTURAS METÁLICAS.

· MUROS DE ARRIMO.

APLICAÇÃO
NEUTROL ACQUA é aplicado de 2 a 3 demãos, com
intervalo mínimo de 4 horas entre cada demão.
Aplicar 1 demão para penetração e 1 a 2 demãos
para cobertura até atingir o consumo recomendado.
Na demão de penetração, esfregar bem o material
sobre o substrato, em pouca quantidade. As demais
demãos devem ser fartas.
Aplicação com airless elétrico (compressor): usar a vazão de 5 L/
minuto, pressão de ﬂuido de 2.500 a 3.000 psi e bicos de pulverização
de 0,019” a 0,031”.

CONSUMO APROXIMADO
CONSUMO
APROXIMADO

CONSUMO por emb.
balde (18 L)

Concreto e
alvenaria

650 mL/m²
(em 2 demãos)

até 27 m²
(2 demãos)

Estrutura
metálica

160 mL/m²
(em 2 demãos)

até 112 m²
(2 demãos)

Madeira

400 mL/m²
(em 2 demãos)

até 45 m²
(2 demãos)

Estabilização
de taludes e
valetas

1 L/m²
(em 2 demãos)

até 18 m²
(2 demãos)
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· PINTURA PROTETORA PARA ESTABILIZAÇÃO DE
TALUDES E VALETAS.

Obs.: este produto também pode ser utilizado em: sapatas,
blocos e contenções de cortinas de concreto.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 POTES DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

IMPERMEABILIZANTES

NEUTROL

Imagem meramente ilustrativa.

Tinta asfáltica para concreto,
alvenaria, metais e madeira.

PRODUTO
NEUTROL é uma tinta asfáltica com base solvente
de grande aderência e alta resistência química que
forma uma película impermeável. É indicado para
proteção de estruturas de concreto e alvenaria
revestidas com argamassa em contato com o solo
e sujeitas a águas e aos meios agressivos. Indicado
também para estruturas de madeira e metálicas
não expostas a intempéries. Após a secagem,
NEUTROL não deixa cheiro nem gosto na água e
nos alimentos.

PREPARO DO PRODUTO

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· CONTENÇÕES
(MUROS DE ARRIMO E CORTINAS DE CONCRETO).

· FUNDAÇÕES

(BALDRAMES, SAPATAS E BLOCOS).

· ESTRUTURAS METÁLICAS E MADEIRAS NÃO
EXPOSTAS A INTEMPÉRIES.
· ESTRUTURAS ENTERRADAS
(CAIXAS-D’ÁGUA E RESERVATÓRIOS).

Misturar antes de usar.

APLICAÇÃO
NEUTROL é aplicado puro, de 2 a 3 demãos,
usando trincha, rolo de pelo de carneiro ou airless*.
Misturar o produto antes da aplicação. Aplicar
1 demão de NEUTROL para penetração e 1 a 2
demãos para cobertura, respeitando o consumo
por m². Na demão de penetração, esfregar bem
o material sobre o substrato, utilizando NEUTROL,
escassamente. Depois da secagem da primeira
demão, aplicar até 2 demãos fartas na forma de
pintura, aguardando a secagem da anterior por
no mínimo 8 e no máximo 12 horas (temperatura
25 °C). Limpar as ferramentas com aguarrás
imediatamente após o uso.
*Aplicação com airless elétrico: vazão de 5 L/minuto, pressão
de ﬂuido de 2.500 a 3.000 psi e bicos de pulverização de 0,019”
a 0,031”.

CONSUMO APROXIMADO
· Concreto e alvenaria revestida com
argamassa - mínimo 500 mL/m².
· Estrutura metálica - mínimo 300 mL/m².
· Madeira - mínimo 400 mL/m².
Rendimento:
· Balde 18 L.
· Concreto e alvenaria - até 36 m².
· Estrutura metálica - até 60 m².
· Madeira - até 45 m².

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.
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Aditivo impermeabilizante para
concretos e argamassas.

PREMIADO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS COMO
O MELHOR PRODUTO DA CATEGORIA
PELA REVISTA REVENDA.

PRODUTO
VEDACIT é um aditivo impermeabilizante para
concretos e argamassas que age por hidrofugação
do sistema capilar e permite a respiração dos
materiais, mantendo os ambientes salubres.

PREPARO DO PRODUTO
Misturar VEDACIT antes de usar e dissolvê-lo na
água de amassamento.

CONSUMO APROXIMADO
4% sobre a massa de cimento
(2 L VEDACIT/saco de cimento com 50 kg).
Concreto impermeável - 1% sobre a massa de
cimento (500 mL VEDACIT/50 kg de cimento).

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
· BALDRAMES.
· ASSENTAMENTOS DE ALVENARIA.
· ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO EM
PISOS E PAREDES.
· PAREDES DE ENCOSTA.
· ESTRUTURAS ENTERRADAS
(CAIXAS-D’ÁGUA, RESERVATÓRIOS E PISCINAS).
· CONCRETO IMPERMEÁVEL.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDACIT

VEDACIT
PREPARO DO SUBSTRATO
Usar com cimento sem pelotas. A areia deve ser média (0-3 mm), lavada, limpa, isenta de impurezas orgânicas e
peneirada. Recomenda-se baixa relação água-cimento. Misturar VEDACIT antes de usar e dissolvê-lo na água de
amassamento.

APLICAÇÃO
BALDRAMES
Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Aguardar no mínimo três dias para aplicação do
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento:areia média peneirada) e usar, além da água, 2 litros
de VEDACIT para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento com espessura mínima de 1,5
cm de argamassa com VEDACIT sobre o chapisco, descer o revestimento lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca
queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três
dias e aplicar duas demãos de uma emulsão asfáltica à base de água, NEUTROL ACQUA, ou tinta asfáltica à base de
solvente, NEUTROL.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
Iniciar o assentamento dos tijolos ou blocos com argamassa impermeável no traço 1:3 (cimento:areia média). Usar,
além da água, 2 litros de VEDACIT para um saco de cimento de 50 kg. Utilizar essa argamassa no assentamento da
parede até a terceira ﬁada. Recomendamos levantar os revestimentos impermeáveis sempre 60 cm acima do piso
de referência.
REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES
Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Aguardar no mínimo 3 dias para a aplicação
do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço 1:4 (cimento:areia média peneirada) e usar,
além da água, 2 litros de VEDACIT para cada saco de cimento de 50 kg. O processo do revestimento necessita de
duas camadas de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Uma camada poderá ser aplicada sobre a anterior, logo
após esta já ter “puxado”. Excedendo 6 horas, será necessário intercalar com um chapisco aditivado com BIANCO.
Evitar ao máximo as emendas e não as deixar coincidir nas várias camadas. Desempenar a última camada com
desempenadeira de madeira. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.
CONCRETOS DE BAIXA PERMEABILIDADE
Para a obtenção de um concreto impermeável, devem-se utilizar traços de concreto com consumo mínimo de
cimento de 350 kg/m³, obedecendo a uma relação água-cimento de, no máximo, 0,50 (25 litros de água para 50 kg
de cimento). Reduzir a relação água-cimento com o uso de um aditivo plastiﬁcante. Para impermeabilizar o concreto,
utilizar 1% de VEDACIT sobre a massa de cimento (500 mL de VEDACIT para 50 kg de cimento). Essa quantidade de
VEDACIT deverá ser adicionada nos primeiros 2/3 da água de amassamento do concreto. Posteriormente, completar
com o 1/3 restante da água. Adensar e curar cuidadosamente para obter um concreto impermeável.
PAREDES DE ENCOSTA
Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Aguardar no mínimo 3 dias para a aplicação do
revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço de 1:3 (cimento:areia média peneirada) e usar,
além da água, 2 litros de VEDACIT para cada saco de cimento de 50 kg. Nunca queimar e alisar com desempenadeira
de aço ou colher de pedreiro. Do lado externo da parede de encosta, aguardar a secagem da argamassa, no mínimo
3 dias, para a aplicação de uma emulsão asfáltica à base de água, NEUTROL ACQUA, ou tinta asfáltica à base de
solvente, NEUTROL.
ESTRUTURAS ENTERRADAS
Estruturas enterradas como caixas-d’água, reservatórios e piscinas. Em revestimentos de caixas-d’água, reservatórios
e piscinas, como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Colocar os canos rosqueados e apertar
os ﬂanges por dentro e por fora, devendo a extremidade do cano sobressair-se cerca de 3 cm interna e externamente.
Aguardar no mínimo 3 dias da secagem do chapisco para a aplicação do revestimento. A argamassa de revestimento deve
ser feita no traço 1:3 (cimento:areia média peneirada) e usar, além da água, 2 litros de VEDACIT para cada saco de cimento
de 50 kg. O processo do revestimento necessita de duas camadas de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Uma camada
poderá ser aplicada sobre a anterior, logo após esta já ter “puxado”. Excedendo 6 horas, será necessário intercalar com
BIANCO. Evitar ao máximo as emendas e não as deixar coincidir nas várias camadas. Desempenar a última camada com
desempenadeira de madeira. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

PROTEÇÃO MECÂNICA
Sistema rígido de impermeabilização. Se necessário, aceita proteção mecânica.

ALUMÍNIO Tipo II - 3 mm

Manta asfáltica para
impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAMAX

PRODUTO
É indicado para áreas SEM CIRCULAÇÃO e/ou SEM
PESO sobre a superfície. Proporciona proteção
contra umidade e temperaturas mais amenas no
interior do imóvel.

CONSUMO APROXIMADO
1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· MARQUISES.
· TELHADOS.
· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

EMBALAGEM
· ROLO DE 10 M².

APLICAÇÃO
LAJES MARQUISE:
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX ALUMÍNIO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências,
executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os
rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao ﬂuxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores)
para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do ﬂuxo da água. Com o auxílio do
maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície
imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a ﬁm de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter
sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação
do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso.
A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada
a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de
3 dias.
TELHADOS:
Após a secagem do primer, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao ﬂuxo de água na área
de aplicação a partir da cota mais baixa para as cotas mais altas. Posteriormente, com o auxílio do maçarico, executar a
colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do
centro para as bordas a ﬁm de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm
e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.
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IMPERMEABILIZANTES

VEDAMAX

ARDÓSIA Tipo II - 4mm

Imagem meramente ilustrativa.

Manta asfáltica para
impermeabilização.

DISPONÍVEL
NAS CORES
CINZA
VERDE
VERMELHO

PRODUTO
É indicado para áreas SEM CIRCULAÇÃO e/ou SEM
PESO sobre a superfície. Possui acabamento com
grânulos de ardósia em diferentes colorações.
Além de oferecer total proteção contra umidade,
proporciona reﬁnado acabamento estético para o
seu imóvel.

CONSUMO APROXIMADO
1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· LAJES COM TRÁFEGO EVENTUAL PARA
MANUTENÇÃO.
· MARQUISES.
· TELHADOS.
· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

EMBALAGEM
· ROLO DE 10 M².

APLICAÇÃO
LAJES MARQUISE:
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX ARDÓSIA pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates.
Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto
ao ﬂuxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das
mantas obedeçam ao sentido do ﬂuxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado
inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a ﬁm de evitar a formação de
bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir
a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização
do piso. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a
impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. Em regiões
e emendas onde há biselamento, executar posteriormente a aspersão de grânulos de ardósia sobre o asfalto preaquecido.
TELHADOS:
Após a secagem do primer, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao ﬂuxo de água na área de aplicação a
partir da cota mais baixa para as cotas mais altas. Posteriormente, com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica,
aquecendo o lado inferior e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a ﬁm de evitar a
formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida,
para garantir a perfeita vedação do sistema. Em regiões e emendas onde há biselamento, executar posteriormente a aspersão de
grânulos de ardósia sobre o asfalto preaquecido.
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JARDIM Tipo III - 4mm

Manta asfáltica para
impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAMAX

PRODUTO
Possui inibidor de raiz em sua formulação, para
evitar que as raízes das vegetações provoquem
perfurações indesejadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· LAJES DE COBERTURA VERDE.
· LAJES AJARDINADAS.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· FLOREIRAS.
· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

· ROLO DE 10 M² .

PREPARO DO SUBSTRATO
O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que
prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou ﬁssuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação.
Certiﬁcar-se também da correta localização e ﬁxação dos coletores e tubulações. Executar regularização com argamassa desempenada
e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se
deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água e arredondar os cantos com
raio mínimo de 5 cm. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia
média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa
de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão
de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo
recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX JARDIM pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates.
Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao
ﬂuxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas
obedeçam ao sentido do ﬂuxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da
manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a ﬁm de evitar a formação de bolhas de ar. As
emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação
do sistema. A colagem da manta verticalmente deve ser embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada
na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do
sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.
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IMPERMEABILIZANTES

VEDAMAX LAJES

Manta asfáltica para
impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

ALTA CIRCULAÇÃO Tipo III - 4 mm

PRODUTO
É indicado para áreas com ALTA CIRCULAÇÃO e/ou
ALTO PESO. Garante para áreas de alta circulação
uma excelente proteção contra umidade, com o
melhor desempenho.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM
· ROLO DE 10 M².

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO E/OU ALTO PESO.
· ESTACIONAMENTOS.
· RAMPAS.
· QUADRAS POLIESPORTIVAS.
· PLAYGROUND.
· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

PREPARO DO SUBSTRATO
O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que
prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou ﬁssuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação.
Certiﬁcar-se também da correta localização e ﬁxação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa
desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água.
Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água. No
rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm.
Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe
da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média)
aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de
regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão
de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo
recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX LAJES ALTA CIRCULAÇÃO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando
os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no
sentido oposto ao ﬂuxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que
as emendas das mantas obedeçam ao sentido do ﬂuxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica,
aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a ﬁm de
evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher
aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com
relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no
mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área
impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.
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MÉDIA CIRCULAÇÃO

Manta asfáltica para
impermeabilização.

Tipo II - 3 mm

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAMAX LAJES

PRODUTO
É indicado para áreas com MÉDIA CIRCULAÇÃO e/ou
MÉDIO PESO sobre a superfície. Proteção máxima
contra umidade, com muita resistência.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· LAJES DE MÉDIA CIRCULAÇÃO E/OU MÉDIO PESO.
· TERRAÇOS.
· RAMPAS.
· LAJES DE BARRILETES.
· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

· ROLO DE 10 M².

PREPARO DO SUBSTRATO
O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que
prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou ﬁssuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação.
Certiﬁcar-se também da correta localização e ﬁxação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa
desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água.
Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água.
No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm.
Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe
da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média)
aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de
regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão
de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo
recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX LAJES MÉDIA CIRCULAÇÃO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências,
executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta
asfáltica no sentido oposto ao ﬂuxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de
forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do ﬂuxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta
asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a
ﬁm de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da
colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm
com relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser
no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a
área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.
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Manta asfáltica para
impermeabilização.

Tipo II - 3 mm

Imagem meramente ilustrativa.

BAIXA CIRCULAÇÃO

IMPERMEABILIZANTES

VEDAMAX LAJES

PRODUTO
É indicado para áreas com BAIXA CIRCULAÇÃO
e/ou BAIXO PESO sobre a superfície. É o sistema de
impermeabilização que facilita e agiliza a aplicação,
aliando proteção com economia de tempo.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· LAJES DE BAIXA CIRCULAÇÃO E/OU BAIXO PESO.
· SACADAS E VARANDAS.
· BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO.
· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

EMBALAGEM
· ROLO DE 10 M².

PREPARO DO SUBSTRATO
O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que
prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou ﬁssuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação.
Certiﬁcar-se também da correta localização e ﬁxação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa
desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água.
Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água.
No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm.
Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe
da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média)
aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de
regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão
de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo
recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX LAJES BAIXA CIRCULAÇÃO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências,
executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta
asfáltica no sentido oposto ao ﬂuxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de
forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do ﬂuxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta
asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a
ﬁm de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da
colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm
com relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser
no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a
área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.
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PISCINAS

Manta asfáltica para
impermeabilização.

Tipo III - 4 mm

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAMAX

PRODUTO
Possui desempenho especialmente desenvolvido
para impermeabilizar locais submersos com grande
quantidade de água.

CONSUMO APROXIMADO

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· PISCINAS DE CONCRETO E ALVENARIA ELEVADAS.

· CAIXAS-D’ÁGUA, RESERVATÓRIOS E
TANQUES ELEVADOS.

· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ESPELHOS D’ÁGUA.

· ROLO DE 10 M².

PREPARO DO SUBSTRATO
O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que
prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou ﬁssuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação.
Certiﬁcar-se também da correta localização e ﬁxação dos coletores e tubulações. Executar regularização com argamassa desempenada
e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se
deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água e arredondar os cantos
com raio mínimo de 5 cm, se for possível. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no
traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima
de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser
impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT,
respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX PISCINAS pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates.
Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica na área de aplicação
a partir do piso. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo
tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a ﬁm de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem
ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.
Na parede, posicionar e alinhar os rolos na área a ser impermeabilizada e executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado
inferior e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a de baixo para cima, do centro para as bordas a ﬁm de evitar a
formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida,
para garantir a perfeita vedação do sistema. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta
aplicada no piso. Para piscinas e tanques, deverá ser prevista sobreposição da manta na borda superior de no mínimo 20 cm. Em
reservatórios e caixas-d’água com grandes áreas verticais, prever reforço na ﬁxação da manta a cada 1,5 m de altura com cinta metálica.
Recomenda-se promover o aquecimento superﬁcial da manta aplicada na vertical para a queima do ﬁlme de polietileno, evitando-se seu
posterior desprendimento. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada
no período mínimo de 3 dias.
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IMPERMEABILIZANTES

PRIMER MANTA

Imagem meramente ilustrativa.

Primer para todos os tipos
de mantas asfálticas.

PRODUTO
PRIMER MANTA VEDACIT é uma solução asfáltica
indicada para imprimação na colagem de mantas
asfálticas. Apresenta secagem rápida e alto poder
de aderência em superfícies que venham a ser
impermeabilizadas com mantas de base asfáltica.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície a ser impermeabilizada deve
estar regularizada, limpa, seca, porosa, sem
impregnação de produtos que prejudiquem a
aderência, como graxa, agentes de cura química,
óleo, tintas, entre outros, com caimento mínimo
de 1% em direção aos ralos ou condutores de água.
Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados
e a superfície ao redor dos ralos de escoamento,
rebaixada.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para uso. Misturar o produto antes
da aplicação, utilizando ferramenta limpa a ﬁm de
evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO
PRIMER MANTA VEDACIT é aplicado puro, a frio,
em uma a duas demãos, com trincha, rolo de
lã de carneiro ou vassoura de cerdas macias.
A manta pode ser aplicada entre 4 e 6 horas,
a uma temperatura de 25 °C, após o término
da imprimação, dependendo das condições de
temperatura e ventilação do local.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Indicado como primer na ﬁxação de ﬁtas
adesivas e mantas asfálticas em:
· LAJES.
· PISCINAS.
· ESTACIONAMENTOS.
· FLOREIRAS E JARDINEIRAS.
· TANQUES.

CONSUMO APROXIMADO
· 300 mL/m².
Rendimento:
· Balde de 18 L - até 60 m²/demão.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

CATÁLOGO DE PRODUTOS ·

57

Primer asfáltico à base de água.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

PRIMER ECO

PRODUTO
PRIMER ECO VEDACIT é uma emulsão asfáltica
indicada para imprimação na colagem de mantas
asfálticas e ﬁtas autoadesivas. Apresenta secagem
rápida e alto poder de aderência, mesmo sobre
superfície úmida. Por ter baixa emissão de VOC,
ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes do ar,
contribuindo para a preservação do meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
INDICADO COMO PRIMER NA FIXAÇÃO DE FITAS
ADESIVAS E MANTAS ASFÁLTICAS EM:
· RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.
· LAJES.
· TANQUES.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície a ser impermeabilizada deve estar
regularizada, limpa, seca, porosa, sem impregnação
de produtos que prejudiquem a aderência, como
graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre
outros, com caimento mínimo de 1% em direção
aos ralos ou condutores de água. Cantos vivos e
arestas deverão ser arredondados e a superfície ao
redor dos ralos de escoamento, rebaixada. Veriﬁcar
antes da aplicação se a superfície não apresenta
saliências, bordas ou ﬁssuras que possam daniﬁcar
a manta asfáltica.

PREPARO DO PRODUTO

CONSUMO APROXIMADO
· 350 mL/m²/demão.
Rendimento:
· Balde de 18 L - até 51 m².

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes
da aplicação, utilizando ferramenta limpa a ﬁm de
evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO
PRIMER ECO VEDACIT é aplicado puro, a frio, em apenas uma demão, usando broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou
vassoura de cerdas macias. Misturar o produto antes da aplicação. A manta pode ser aplicada entre 3 e 5 horas, a uma
temperatura de 25 °C, após o término da imprimação, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local.
Limpeza das ferramentas: lavar com água imediatamente após o uso.
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Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAPREN
BRANCO

PRODUTO
VEDAPREN BRANCO é uma manta líquida, de base
acrílica e aplicação a frio sem emendas, pronta
para uso e moldada no local. Cobre a estrutura
com uma proteção impermeável e apresenta
ótimas características de elasticidade, ﬂexibilidade
e aderência, tendo uma grande durabilidade e alta
resistência a intempéries. Proporciona excelente
acabamento, além de reﬂetir os raios solares, o
que reduz parte do calor absorvido pela estrutura.
VEDAPREN BRANCO dispensa proteção contra os
raios solares.

APLICAÇÃO
VEDAPREN BRANCO pode ser aplicado com broxa,
vassoura de cerdas macias ou rodo de borracha,
em três demãos, respeitando o consumo por m²,
com intervalo de 6 horas entre cada demão, a uma
temperatura de 25 °C. Misturar o produto antes
da aplicação, utilizando ferramenta limpa a ﬁm de
evitar a sua contaminação. Apenas na primeira
camada, VEDAPREN BRANCO deve ser diluído
em, no máximo, 15% de água para proporcionar
melhor penetração do produto. Aplicar as outras
camadas depois da secagem das anteriores. Nos
rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm
e deve ter encaixe para embutir o VEDAPREN
BRANCO. Após a última demão, aguardar secagem,
5 dias, e comprovar a estanqueidade, 72 horas.
Em áreas com ralos, juntas, cantos, arestas, tubos
emergentes e lajes de grandes áreas, executar
um reforço entre a primeira e a segunda demão
utilizando VEDATEX (tela de poliéster estruturante
para impermeabilização).

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· LAJES EXPOSTAS.
· ESTRUTURAS INCLINADAS COMO LAJES
E ABÓBADAS.
· SHEDS, CÚPULAS E MARQUISES.
· TELHAS ONDULADAS.
· CALHAS DE CONCRETO.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,2 kg/m² (em 3 demãos).
Rendimento:
· Pote de 1,2 kg - até 1 m².
· Galão de 4,5 kg - até 3,6 m².
· Balde de 18 kg - até 15 m².

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 POTES DE 1,2 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 4,5 KG.
· BALDE DE 18 KG.
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Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAPREN

PRODUTO
VEDAPREN é uma manta líquida, de base asfáltica
elastomérica e aplicação a frio sem emendas, pronta
para uso e moldada no local. Cobre a estrutura
com uma proteção impermeável e apresenta
ótimas características de elasticidade, ﬂexibilidade e
aderência, tendo uma grande durabilidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS

(BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, COZINHAS
E ÁREAS DE SERVIÇOS).

· LAJES.
· JARDINEIRAS E FLOREIRAS.

APLICAÇÃO
VEDAPREN é aplicado como pintura, com trincha
ou vassoura de cerdas macias, em três demãos,
respeitando o consumo por m² para cada campo de
aplicação, com intervalo mínimo de 8 horas entre
cada demão, a uma temperatura de 20 °C.
Apenas na primeira demão, VEDAPREN deve ser
diluído em, no máximo, 10% de água limpa para
proporcionar melhor penetração do produto.
Recomenda-se que despeje o produto da
embalagem sobre o local a ser impermeabilizado
aos poucos, para proceder a aplicação.
Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm
no encaixe previsto da regularização. Em áreas com
ralos, juntas, cantos, arestas, tubos emergentes
e lajes de grandes áreas, executar um reforço
entre a primeira e a segunda demão utilizandose VEDATEX (tela de poliéster estruturante para
impermeabilização).
É NECESSÁRIO PROTEÇÃO MECÂNICA APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO.
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· CALHAS DE CONCRETO.

CONSUMO APROXIMADO
· Áreas molhadas e molháveis, lajes de até 100 m²,
jardineiras e ﬂoreiras, calhas de concreto,
paredes de gesso acartonado - mínimo
1,8 L/m² (em 3 demãos).
Rendimento:
· Pote 1 L - até 0,55 m².
· Galão 3,6 L - até 2 m².
· Balde 18 L - até 10 m².

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAPREN
FAST
DISPONÍVEL
NAS CORES
BRANCO
CONCRETO
TERRACOTA
VERDE

PRODUTO
VEDAPREN FAST é uma manta líquida, de base
acrílica, secagem ultrarrápida e aplicação a frio
sem emendas, pronta para uso e moldada no
local. Com alto rendimento, cobre a estrutura
com uma proteção impermeável e apresenta
ótimas características de elasticidade, ﬂexibilidade
e aderência, tendo uma grande durabilidade e
alta resistência às intempéries. Proporciona um
excelente acabamento, além de reﬂetir os raios
solares, o que reduz parte do calor absorvido pela
estrutura. VEDAPREN FAST dispensa proteção
contra os raios solares.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,2 kg/m².
Rendimento:
· Galão de 5 kg - até 4 m².

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· LAJES EXPOSTAS.
· ESTRUTURAS INCLINADAS COMO LAJES
E ABÓBADAS.
· SHEDS, CÚPULAS E MARQUISES.
· TELHAS ONDULADAS.
· CALHAS DE CONCRETO.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 5 KG.
· BALDE DE 15 KG.
· BALDE DE 24 KG.

APLICAÇÃO
VEDAPREN FAST pode ser aplicado com pincel, broxa, trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de textura acrílica e airless*, em duas
demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 2 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Misturar o produto
antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a ﬁm de evitar a sua contaminação. Apenas na primeira camada, VEDAPREN FAST deve
ser diluído em, no máximo, 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto. Na segunda demão, o produto deve ser
aplicado puro depois da secagem da anterior. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm e deve ter encaixe para embutir o
VEDAPREN FAST. Em áreas com ralos, juntas, cantos, arestas, tubos emergentes e lajes de grandes áreas, executar um reforço entre a
primeira e a segunda demão utilizando VEDATEX (tela de poliéster estruturante para impermeabilização). Após o término, aguardar a
secagem total, 5 dias, para realização do teste de estanqueidade, mínimo 72 horas.
*Aplicação com airless elétrico: vazão de 5 L/minuto, pressão de ﬂuido de 3.000 psi e bicos de pulverização de 0,025” a 0,031”.
Áreas sujeitas a movimentação, tais como lajes pré-moldadas, juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes, devem receber um
reforço entre a primeira e a segunda camada, utilizando-se tela de poliéster VEDATEX.
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Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDAPREN
PAREDE

PRODUTO
VEDAPREN PAREDE é uma pintura impermeável e
elástica que protege as paredes contra ﬁssuras e
batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode
ser aplicado sobre reboco, concreto e ﬁbrocimento.
Pode ser tingido (somente cores claras) com corantes
líquidos base água, até o limite estabelecido pelo
fabricante de corantes, ou seja, 1 bisnaga para galão
e 5 bisnagas para balde.

APLICAÇÃO
VEDAPREN PAREDE pode ser aplicado com rolo de lã
alta ou trincha, de duas a três demãos, respeitando
o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre
cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Misturar
o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta
limpa a ﬁm de evitar a sua contaminação.
Apenas na primeira camada, VEDAPREN PAREDE
deve ser diluído em, no máximo, 10% de água
para proporcionar melhor penetração do produto.
Aplicar as outras camadas depois da secagem das
anteriores.

CONSUMO APROXIMADO
· 5 m²/L (em 2 demãos).
Rendimento:
· Galão 3,6 L - até 35 m²/demão.
· Balde 20 L - até 190 m²/demão.
· Balde 18 kg - até 150 m²/demão.
· Galão 3,6 kg - até 30 m²/demão.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
· PAREDES EXTERNAS SUJEITAS A
BATIDA DE CHUVA.
· PODE SER APLICADO SOBRE REBOCO,
CONCRETO E FIBROCIMENTO.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 KG.
· BALDE DE 20 L.

IMPERMEABILIZANTES

VEDATOP

Imagem meramente ilustrativa.

Argamassa polimérica
monocomponente.

PRODUTO
VEDATOP é uma argamassa polimérica semiﬂexível
indicada para impermeabilização de estruturas que
ﬁcam em contato com a água. Pode ser aplicado sobre
concreto, blocos cerâmicos, ﬁbrocimento e demais bases
cimentícias. VEDATOP aceita pintura de acabamento
quando utilizado em fachadas e muros.

PREPARO DO PRODUTO
Misturar duas medidas do dosador cheio de VEDATOP
com uma medida do dosador cheio de água limpa em um
recipiente limpo e seco. Para preparar a embalagem toda
(12 kg) utilizar 4 L de água limpa. Recomenda-se colocar
primeiramente a água para facilitar a mistura. Aguardar
cerca de 10 minutos, para aplicar e utilizá-lo em, no máximo,
1 hora após a mistura.

APLICAÇÃO
Aplicar VEDATOP em três a quatro demãos cruzadas,
respeitando o consumo por m² para cada campo de
aplicação, com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma
temperatura de 25 °C. Como revestimento, trabalhar com
uma consistência mais pastosa, diminuindo a quantidade de
água. Umedecer ligeiramente a superfície com água limpa
antes da aplicação da 1ª demão, sem encharcar. Ao redor
de ralos, juntas de concretagem, cantos vivos, arestas
e meias-canas, colocar tela de poliéster estruturante
para impermeabilização, VEDATEX, no reforço entre a 1ª
e a 2ª demão do VEDATOP. Em áreas que há banheira, a
impermeabilização deve ser feita sobre a regularização
do piso e subir nos rodapés até uma altura de 30 cm
acima da banheira. Em caixas-d’água e reservatórios,
impermeabilizar a parte inferior da tampa, evitando
problemas de inﬁltração por condensação. Para tanques
e piscinas, também aplicar VEDATOP, no mínimo, 20 cm
das bordas superiores. Finalizada a impermeabilização,
aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto
conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no
local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda
a área impermeabilizada no período mínimo de 72 horas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· RESERVATÓRIOS E CAIXAS-D’ÁGUA ABAIXO DO NÍVEL
DO SOLO (EXCETO PVC E PLÁSTICO).
· PISCINAS ENTERRADAS.
· PAREDES SUJEITAS A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA.
· RODAPÉS.
· ÁREAS FRIAS

(BOX, BANHEIROS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO).

· PAREDES DE ENCOSTA E SUBSOLOS.
· POÇOS DE ELEVADORES.
· FUNDAÇÕES.

CONSUMO APROXIMADO
· Áreas molhadas e molháveis - mínimo 3 kg/m².
· Estruturas enterradas - mínimo 4 kg/m².
· Tratamento de rodapés úmidos - mínimo 4 kg/m².
· Paredes internas - mínimo 3 kg/m².
· Poços de elevadores - mínimo 4 kg/m².
· Paredes de encosta e subsolos - mínimo 4 kg/m².
· Fundações - mínimo 3 kg/m².
Rendimento:
· Pressão positiva 3 kg/m² (total demãos) - até 5,5 m².
· Pressão negativa 4 kg/m² (total demãos) - até 4 m².

EMBALAGENS
· CAIXA COM 3 KG.
· CAIXA COM 12 KG.
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Argamassa polimérica ﬂexível
monocomponente.

Imagem meramente ilustrativa.

IMPERMEABILIZANTES

VEDATOP FLEX

PRODUTO
VEDATOP FLEX é uma argamassa polimérica ﬂexível
indicada para impermeabilização de estruturas que
ﬁcam em contato com a água. Pode ser aplicado sobre
concreto, blocos cerâmicos, ﬁbrocimento e demais bases
cimentícias. VEDATOP FLEX aceita pintura de acabamento
quando utilizado em fachadas e muros. O produto
disponibiliza em sua embalagem a quantidade exata de
ﬁbras de polipropileno caso a especiﬁcação exija o uso
das mesmas.

PREPARO DO PRODUTO
Misturar duas medidas do dosador cheio de VEDATOP FLEX
com uma medida do dosador cheio de água limpa em um
recipiente limpo e seco. Se houver necessidade de reforço,
adicionar 3 colheres de ﬁbra na medida de água. Para
preparar a embalagem toda (13,5 kg), utilizar 5 L de água
limpa. Se houver necessidade de reforço, adicionar 1 sachê
inteiro (14 g) de ﬁbra no volume de água. Recomendase colocar primeiramente a água para facilitar a mistura.
Aguardar cerca de 10 minutos antes de aplicar e utilizá-lo
em no máximo 1 hora, após a mistura.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· RESERVATÓRIOS E CAIXAS-D’ÁGUA ELEVADOS E
APOIADOS (EXCETO PVC E PLÁSTICO).
· RESERVATÓRIOS DE CONCRETO.
· PISCINAS APOIADAS E ELEVADAS.
· PAREDES SUJEITAS A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA.
· ÁREAS FRIAS
(BOX, BANHEIROS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO).

· DRYWALL.

EMBALAGEM
· CAIXA COM 13,5 KG.

CONSUMO APROXIMADO
· Estruturas elevadas - mínimo 4 kg/m².
· Áreas molhadas e molháveis - mínimo 3 kg/m².
· Paredes internas e externas - mínimo 3 kg/m².
· Paredes de gesso acartonado (Drywall) - mínimo 3 kg/m².

Rendimento:
· Pressão positiva 3 kg/m² (total demãos) - até 6 m².
· Pressão negativa 4 kg/m² (total demãos) - até 4,5 m².

APLICAÇÃO
VEDATOP FLEX pode ser aplicado como pintura, com trincha, em três a quatro demãos cruzadas, respeitando o consumo por m²
para cada campo de aplicação, com intervalo de 6 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Umedecer ligeiramente a
superfície com água limpa antes da primeira demão, sem encharcar. Ao redor de ralos, juntas de concretagem e meias-canas, colocar
tela de poliéster VEDATEX como reforço entre a 1ª e a 2ª demão de VEDATOP FLEX. Em superfícies horizontais, aplicar com broxa ou
vassoura. Em paredes externas, VEDATOP FLEX pode receber revestimentos cerâmicos, pintura impermeabilizante VEDAPREN PAREDE
ou tintas comuns para alvenaria em geral, exceto pintura à base de solvente. Em piscinas, também aplicar VEDATOP FLEX, no mínimo,
20 cm das bordas. Após a cura da última demão e teste de estanqueidade por, no mínimo 72 horas, aplicar argamassa colante (tipo
AC III) apropriada para o uso diretamente sobre a impermeabilização, que deve estar limpa e seca, e, por ﬁm, revestimento cerâmico.
Em caixas-d’água, fazer a impermeabilização na parte inferior da tampa, evitando problemas de inﬁltração por condensação. Paredes
de gesso acartonado (Drywall) podem receber argamassa colante (tipo AC III) e revestimento cerâmico diretamente sobre o VEDATOP
FLEX.
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IMPERMEABILIZANTES

Argamassa polimérica
monocomponente.

Imagem meramente ilustrativa.

VEDATOP
RODAPÉ

PRODUTO
VEDATOP RODAPÉ é uma argamassa polimérica semiﬂexível, branca, impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade
nos rodapés. Pode ser aplicado sobre blocos
de cerâmica e concreto, tijolo ou reboco. VEDATOP RODAPÉ pode ser utilizado como argamassa de acabamento. Permite que as paredes recebam pintura.

PREPARO DO PRODUTO
Para a embalagem de 12 kg, utilizar o dosador
que acompanha o produto. No caso da preparação da embalagem toda (12 kg), utilizar 3 litros de água limpa. Misturar três medidas do
dosador cheio de VEDATOP RODAPÉ com uma
medida do dosador cheio de água limpa em um
recipiente limpo e seco. Recomenda-se colocar
primeiramente a água para facilitar a mistura.
Aplicar no máximo em 1 hora, após a mistura.

APLICAÇÃO
Umedecer ligeiramente a superfície com água
limpa, cuidando para não encharcar. VEDATOP
RODAPÉ é aplicado com desempenadeira metálica em até duas camadas, com intervalo de 3
horas. Se for necessário lixar, aguardar no mínimo 3 horas após a aplicação da última camada.
O tempo de secagem para liberação de pintura é
de 24 horas, a uma temperatura de 25 °C.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· RODAPÉS.

· PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.

CONSUMO APROXIMADO
· Mínimo de 3 kg/m².
Rendimento:
· Pressão positiva 3 kg/m²
(total demãos) - até 5 m².
· Pressão negativa 4 kg/m²
(total demãos) - até 3,7 m².

EMBALAGENS
· CAIXA COM 4 KG.
· CAIXA COM 12 KG.
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PROTETORES PARA SUPERFÍCIE

ACQUELLA

Imagem meramente ilustrativa.

Impermeabilizante para
fachadas e telhados.

PRODUTO
ACQUELLA torna as superfícies impermeáveis, evita
a penetração de água e umidade, proporciona
ambientes saudáveis e não altera a aparência dos
materiais.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície deve estar perfeitamente limpa, seca,
porosa e isenta de pintura, resinas ou seladoras,
sem irregularidades como orifícios, ﬁssuras, trincas
e substrato desagregando.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso. Misturar o produto
antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a
ﬁm de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO
Aplicar ACQUELLA em 2 a 3 demãos, com intervalo
máximo de 1 hora entre demãos, a 25 °C. Utilizar
trincha, pulverizador ou rolo de lã de carneiro de
pelo curto. Outras demãos podem ser necessárias
dependendo da porosidade do substrato.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· TIJOLOS À VISTA.
· CERÂMICAS NÃO ESMALTADAS.
· CONCRETOS APARENTES.
· FACHADAS DE PEDRAS POROSAS.
· TELHAS CERÂMICAS E FIBROCIMENTO.
Obs.: em cerâmicas e blocos de concreto, recomenda-se a
realização de testes prévios, antes da aplicação total do
produto.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 SPRAYS DE 900 ML.
· BOMBONA DE 5 L.
· BALDE DE 18 L.

CONSUMO APROXIMADO
· 490 mL/m² em 3 demãos.
Rendimento:
· Até 2 m² - Spray de 900 mL.
· Até 10 m² - Bombona de 5 L.
· Até 35 m² - Balde de 18 L.

CATÁLOGO DE PRODUTOS ·

67

Impermeabilizante para pedras.

Imagem meramente ilustrativa.

PROTETORES PARA SUPERFÍCIE

ACQUELLA STONE

PRODUTO
ACQUELLA STONE é um impermeabilizante indicado
para mármore, granito e outras pedras e superfícies
de concreto, em ambientes internos e externos, com
tráfego moderado de pessoas. Repele água e óleo.
Assim, diﬁculta a impregnação de sujeira e facilita
a limpeza. Aumenta sensivelmente a durabilidade.
Não forma ﬁlme e mantém inalteradas cor, textura
e aparência das superfícies.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes
da aplicação, utilizando ferramenta limpa a ﬁm de
evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO
Fazer a aplicação com rolo de lã de carneiro, trincha
ou pulverizador de baixa pressão, respeitando
o consumo por m². Aplicar ACQUELLA STONE
de 1 a 3 demãos e aguardar 10 minutos. Caso o
produto tenha sido absorvido, aguardar de 30 a
60 minutos para aplicar a 2ª demão. Caso não haja
total absorção, remover o excesso com pano seco.
Repetir a operação até que não haja mais absorção
do produto. O tempo mínimo para liberar ao tráfego
é de 24 horas, considerando temperatura ambiente
e boa ventilação.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
· PISOS E FACHADAS DE MÁRMORE, GRANITO
E OUTRAS PEDRAS.
· PISOS E FACHADAS DE CONCRETO.
· PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO.
· TAMPOS E BANCADAS.

CONSUMO APROXIMADO
· Alta absorção - mínimo 1 L/m².
· Média absorção - mínimo 0,600 L/m².
· Baixa absorção - mínimo 0,400 L/m².
Rendimento:
· Até 2,25 m²/demão - Lata de 900 mL.
· Até 9 m²/demão - Galão de 3,6 L.
· Até 45 m²/demão - Balde de 18 L.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

PROTETORES PARA SUPERFÍCIE

ACQUELLA ORIGINAL

Imagem meramente ilustrativa.

Impermeabilizante para fachada
e telhados.

PRODUTO
ACQUELLA
ORIGINAL
torna
as
superfícies
impermeáveis e evita a penetração de água e
umidade, proporcionando ambientes saudáveis.
Não altera a aparência dos materiais.

PREPARO DO SUBSTRATO
As superfícies a serem tratadas devem estar limpas,
secas e isentas de pintura, resinas e seladoras. Em
caso de ﬁssuras e trincas, consulte o SAC – Serviço
de Atendimento ao Consumidor VEDACIT. Proteger
as superfícies próximas ao local onde será aplicado
o ACQUELLA ORIGINAL.

PREPARO DO PRODUTO
Misturar antes de usar.

APLICAÇÃO
Fazer a aplicação com trincha, pulverizador ou rolo
de lã de carneiro de pelo curto, dependendo do tipo
de acabamento. Aplicar ACQUELLA ORIGINAL em
2 demãos fartas, com intervalo de 6 horas entre
demãos, a uma temperatura de 25ºC.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· TIJOLOS À VISTA E CERÂMICAS NÃO
ESMALTADAS.
· FACHADAS DE PEDRAS POROSAS.
· CONCRETO APARENTE.
· TELHAS CERÂMICAS E FIBROCIMENTO.

CONSUMO APROXIMADO
· 600 mL/m² em 2 demãos.
Rendimento:
· Balde de 18 L - Até 30 m².

EMBALAGEM
· BALDE DE 18 L.
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PROTETORES PARA SUPERFÍCIE

VEDACIL ACQUA
Resina acrílica à base de água.

PRODUTO
VEDACIL ACQUA é uma resina 100% acrílica, de
base água, que forma um ﬁlme transparente,
impermeável, resistente às intempéries. Confere às
superfícies uma ótima aparência e facilita a limpeza
dos pisos.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso. Misturar o produto
antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a
ﬁm de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO
VEDACIL ACQUA pode ser aplicado com pincel ou rolo
de lã de carneiro de pelo curto. O produto deve ser
aplicado em 2 ou mais demãos, respeitando-se o
consumo recomendado por m² e o intervalo mínimo
de 6 horas entre demãos, a uma temperatura de 25
°C. No caso de pisos, aguardar no mínimo 48 horas,
a uma temperatura de 25 °C, para liberação da área
ao tráfego.

CONSUMO APROXIMADO
· 8 a 12 m²/litro em revestimentos.
· 20 m²/litro em mantas ardosiadas.
Rendimento:
· Balde de 18 L - 144 a 216 m²/demão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PISOS E
FACHADAS EM SUPERFÍCIES POROSAS DE:
· CONCRETOS APARENTES.
· PEDRAS NATURAIS.
· CIMENTADOS (NÃO QUEIMADOS).
· TELHAS.
· PISOS CERÂMICOS.
· APLICADO EM MANTAS ARDOSIADAS COMO
FIXADOR DOS GRÃOS DE ARDÓSIA.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

OBS.: VEDACIL ACQUA NÃO PODE SER
UTILIZADO EM CIMENTO QUEIMADO.
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PROTETORES PARA SUPERFÍCIE

VEDACIL

Imagem meramente ilustrativa.

Impermeabilizante para
pisos e fachadas.

PRODUTO
VEDACIL é uma resina com alto poder de penetração.
Forma um ﬁlme transparente, impermeável, de alta
resistência à abrasão e às intempéries.
Não descasca e mantém praticamente inalterada
a aparência dos materiais, apenas realçando a
sua tonalidade natural. Proporciona superfícies
impermeáveis e confere ótima aparência. Aumenta
a resistência ao desgaste e facilita a limpeza dos
pisos.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso. Misturar o produto
antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a
ﬁm de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO
Fazer a aplicação com pincel ou rolo de lã de
carneiro de pelo curto, respeitando o consumo por
m². Aplicar VEDACIL em 2 ou mais demãos, com
intervalo de, no mínimo, 6 horas entre cada demão.
No tratamento de superfícies de maior porosidade,
como concreto aparente, tijolo e telha cerâmica,
recomenda-se aplicar, previamente, uma demão
de seladora VEDAFIX. Após a aplicação, aguardar
24 horas para aplicar VEDACIL, conforme as
orientações. Depois da última demão de VEDACIL,
aguardar 48 horas para liberação da área ao
tráfego. Limpar os pincéis com tíner.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA COMO:
· ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ALVENARIA APARENTE.
· PISOS DE CONCRETO COM TRÁFEGO MODERADO.
· PEDRAS NATURAIS.
· TELHAS CERÂMICAS E DE CONCRETO.

CONSUMO APROXIMADO
· Até 90 mL/m²/demão.
Rendimento:
· Até 200 m²/demão por embalagem balde de 18 L.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

OBS.: VEDACIL NÃO PODE SER
UTILIZADO EM CIMENTO QUEIMADO.
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ADITIVOS

ALVENARIT

Imagem meramente ilustrativa.

Aditivo plastiﬁcante para argamassas de
assentamento e reboco convencional.

PRODUTO
ALVENARIT é um aditivo que proporciona ótima
trabalhabilidade às argamassas e rebocos. Por
ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando
economia de material, rapidez na execução e
excelente acabamento.
Agrega uma série de vantagens às argamassas:
maior aderência, coesão, ausência de ﬁssuras e
menor exsudação. Argamassas preparadas com
ALVENARIT não precisam ser curtidas.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície a ser revestida deve estar previamente
chapiscada com um composto de alto desempenho
para argamassa e chapisco, como BIANCO, ter no
mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da
aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco
deve estar umedecido.

PREPARO DO PRODUTO

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· ARGAMASSA PARA REBOCO CONVENCIONAL.
· ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

CONSUMO APROXIMADO
· 200 mL/saco de cimento (50 kg).
Rendimento:
· Até 5 sacos de cimento - Stand up pouch 1 L.
· Até 18 sacos de cimento - Galão de 3,6 L.
· Até 90 sacos de cimento - Balde de 18 L.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 12 STAND UP POUCH 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE 18 L.

Diluir ALVENARIT na água de amassamento,
conforme a dosagem indicada.

APLICAÇÃO
Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em
betoneira. Utilizar sempre areia média e limpa.
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ADITIVOS

Aditivo plastiﬁcante para argamassas de
assentamento e reboco convencional.

Imagem meramente ilustrativa.

ADITIVOS

VEDALIT

PRODUTO
VEDALIT é um aditivo concentrado que proporciona
ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos.
Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando
economia de material e excelente acabamento.
Agrega uma série de vantagens às argamassas:
maior aderência, coesão, ausência de ﬁssuras e
menor exsudação. Argamassas preparadas com
VEDALIT não precisam ser curtidas.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso. Misturar o produto
antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a
ﬁm de evitar a sua contaminação.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície a ser revestida deve estar previamente
chapiscada com um composto de alto desempenho
para argamassa e chapisco, como o BIANCO, ter no
mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da
aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco
deve estar umedecido.

APLICAÇÃO
VEDALIT deve ser diluído na água de amassamento,
respeitando o consumo. Usar areia média limpa e
preferencialmente cimento CP II. Fazer a mistura
da argamassa, de preferência, em betoneira
ou argamassadeira. Traços recomendados de
argamassa: assentamento até 1:6 (cimento:areia
média); revestimento interno e externo até 1:6
(cimento:areia média)
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
· ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E
REBOCO CONVENCIONAL.

CONSUMO APROXIMADO
· 100 mL/saco de cimento (50 kg).

EMBALAGENS
· CAIXA COM 12 STAND UP POUCH DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

ADESIVOS

BIANCO

Imagem meramente ilustrativa.

Adesivo de alto desempenho
para argamassas e chapiscos.

PRODUTO

CAMPOS DE APLICAÇÃO

BIANCO é uma resina sintética, de alto desempenho,
que proporciona excelente aderência das argamassas
aos mais diversos substratos. Confere maior plasticidade,
aumenta a impermeabilidade e evita a retração das
argamassas. Pode ser usado em áreas externas e
internas ou sujeitas a umidade.

PREPARO DO SUBSTRATO
As superfícies devem estar limpas, porosas,
isentas de pó ou oleosidade e ser umedecidas
antes da aplicação, conforme ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) NBR 7200.

PREPARO DO PRODUTO
Homogeneizar antes de usar. Adicionar BIANCO
à água de amassamento na proporção indicada
para cada tipo de aplicação.

CONSUMO APROXIMADO
· Para chapisco de piso, parede e teto; chapisco
em EPS (Isopor®); chapisco projetado; estucagem;
ﬁxação de caiação e plastiﬁcante para gesso mínimo 300 g/m², considerando chapisco de
3 mm de espessura.
· Para aditivo de argamassa de reparo,
revestimento, piso e regularização - mínimo
400 g/m²/cm.
Rendimento:
Chapiscos:

Reparos e revestimentos:

· Até 3,3 m² - Pote 1 kg.
· Até 12 m² - Galão 3,6 kg.
· Até 60 m² - Balde 18 kg.

· Até 2,5 m²/cm - Pote 1 kg.
· Até 9 m²/cm - Galão 3,6 kg.
· Até 45 m²/cm - Balde 18 kg.

· CHAPISCO DE PISO, PAREDE E TETO.
· CHAPISCO EM EPS (ISOPOR®).
· CHAPISCO PROJETADO.
· ADITIVO PARA ARGAMASSA DE REPARO.
· REVESTIMENTO, PISO E REGULARIZAÇÃO.
· ESTUCAGEM.
· FIXADOR DE CAIAÇÃO.
· PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA GESSO.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 POTES DE 1 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 KG.
· BALDE DE 18 KG.
Proporção:
· Para cada 1 parte de BIANCO, utilizar
2 partes de água.
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ADESIVOS

COMPOUND ADESIVO
Adesivo estrutural de base epóxi.

PRODUTO
COMPOUND ADESIVO é um adesivo estrutural de base
epóxi de média viscosidade e altas resistências em baixas
idades. Apresenta média ﬂuidez, possibilitando grande
facilidade para manuseio. Proporciona alto rendimento e
excelente aderência a vários tipos de substratos, sendo
indicado para colagem, mesmo entre si, de concreto, ferro,
madeira, pedra, etc. Oferece ótima resistência à água, ao
óleo, à graxa e ao meio agressivo. Pode ser aplicado em
superfícies úmidas, mas não encharcadas. Apresenta
resistência inicial em 24 horas e resistência máxima ﬁnal
em 7 dias após a aplicação.

PREPARO DO PRODUTO
Executar uma pré-mistura dos componentes A e B
separadamente, em suas respectivas embalagens.
Adicionar então o componente B na embalagem
do componente A e misturar perfeitamente os 2
componentes, utilizando uma espátula ou misturador
mecânico, até a obtenção de uma massa homogênea
de cor cinza e sem grumos. Utilizar o produto em, no
máximo, 30 minutos, a uma temperatura de 25 °C,
depois de realizada a mistura.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado com pincel, trincha ou espátula,
preenchendo todas as superfícies a serem coladas ou
reparadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· COLAGEM DE CONCRETO, FERRO, MADEIRA,
AZULEJO, CERÂMICA, PEDRA, FIBROCIMENTO,
VIDRO E PLÁSTICO.
· REPAROS EM CONCRETO.
· ANCORAGENS.
· CHUMBAMENTO.

EMBALAGEM
· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.

OUTROS PRODUTOS
COMPOUND ADESIVO TIX é um adesivo
estrutural de base epóxi e baixa ﬂuidez,
possibilitando o não escorrimento e
aplicação em superfícies verticais.

CONSUMO APROXIMADO
· 1,8 kg/m²/mm de espessura.
Rendimento:
· Até 0,55 m²/mm.
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COMPOUND ADESIVO GEL é um adesivo
estrutural de base epóxi de altíssima
resistência, alta ﬂuidez e aplicação em
locais de difícil acesso.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTOS COMPLEMENTARES

PENETROL CUPIM

PRODUTO
PENETROL® CUPIM é um produto inseticida que
protege a madeira seca contra o ataque de cupins.
É incolor e permite que a madeira seja envernizada,
encerada ou pintada 24 horas após a sua aplicação.

PREPARO DO SUBSTRATO
A madeira deve ser lixada levemente no sentido
dos veios. Em seguida, executar limpeza deixando
a superfície completamente limpa, seca e isenta
de pó ou de mofo. Qualquer tratamento prévio
que ocasionalmente tenha sido feito na madeira,
tais como óleos, silicone, tinta ou qualquer
outro produto, deve ser removido para deixá-la
totalmente limpa e porosa.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para uso. Misturar o produto antes
da aplicação e durante, utilizando ferramenta limpa
a ﬁm de evitar a sua contaminação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· PARA MADEIRAMENTO DE CASAS E
CONSTRUÇÕES (PORTAS, JANELAS, LAMBRIS,
PRATELEIRAS, MÓVEIS, ETC.) E NA INDÚSTRIA
MOVELEIRA.

CONSUMO APROXIMADO
· 100 a 140 mL/m², conforme a porosidade
da madeira.
Rendimento:
· 7 a 10 m² por litro, conforme porosidade
da madeira.

EMBALAGENS
· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS DE 400 ML.
· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

APLICAÇÃO
Uso preventivo: aplicar PENETROL CUPIM em 1
demão farta com broxa ou pincel ou fazer imersão
da madeira. Uso corretivo: no uso doméstico,
especialmente em móveis e outras madeiras
atacadas, localizadas no interior de residências,
recomenda-se aplicar PENETROL CUPIM somente
nos orifícios existentes, utilizando uma seringa ou
embalagem aerossol.
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PRODUTOS COMPLEMENTARES

VEDATEX
Tela de poliéster estruturante
para impermeabilização.

PRODUTO
VEDATEX é uma tela constituída de ﬁos
de poliéster. É utilizado como reforço de
impermeabilizações moldadas no local
aplicadas a frio.
Compatível com emulsões asfálticas e
acrílicas, argamassas poliméricas e resinas
termoplásticas.

APLICAÇÃO
Colocar VEDATEX entre a primeira e a segunda
demão da impermeabilização ou do tratamento
de trincas e ﬁssuras e cobrir posteriormente com
as demãos subsequentes, de modo que a tela
não ﬁque aparente. Para realizar cortes na tela,
utilizar tesoura. Em lajes, sobrepor, no mínimo, 10
cm entre as emendas.
Em trincas e ﬁssuras, colocar a tela ultrapassando
pelo menos 5 cm para cada lado. Tubulações
de PVC devem ser lixadas antes da aplicação.
VEDATEX é de fácil aplicação, deve ser instalado
com broxa ou pincel na superfície. O produto não
cria rugas durante a instalação.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
VEDATEX É UTILIZADO COMO ESTRUTURANTE EM:
· IMPERMEABILIZAÇÃO MOLDADA NO LOCAL,
QUANDO NECESSÁRIO.
· REFORÇO EM PONTOS CRÍTICOS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
(JUNTAS, RALOS, CANTOS, ARESTAS E TUBOS EMERGENTES).

· TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS.

EMBALAGENS
· ROLO DE 49 CM X 50 M.
· TELA DE 73 CM X 10 M.
· ROLO DE 73 CM X 50 M.
· ROLO DE 1,47 M X 50 M.

SELANTES

VEDAFLEX
Imagem meramente ilustrativa.

Selante de poliuretano.

DISPONÍVEL
NAS CORES
BRANCO
CINZA
PRETO
BEGE

PRODUTO
VEDAFLEX é um selante impermeável de
elasticidade permanente. Tem ótima resistência
às intempéries e aos raios solares, sem alterar
as características mecânicas. Apresenta grande
aderência a vidro, metal e concreto. Permite
movimentos periódicos em juntas, calculando-se
uma elasticidade permanente de até 25%.
VEDAFLEX não deve receber pintura.

APLICAÇÃO
PREENCHIMENTO DE JUNTAS
Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar
a ponta do bico plástico na medida desejada, a
45°. Durante a aplicação, manter o bico no fundo
da junta para evitar a oclusão de bolhas de ar.
Para o acabamento superﬁcial do selante, devemse passar objetos de ponta arredondada com
detergente neutro.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
· PREENCHIMENTO DE JUNTAS
(6 A 25 MM DE LARGURA), INTERNAS OU
EXTERNAS, VERTICAIS OU HORIZONTAIS.
· CALAFETAÇÕES.
· VEDAÇÕES EM ESQUADRIAS, CALHAS, RALOS,
ENTRE OUTROS.

Rendimento:
· Até 3 m - bisnagas de 400 g (junta 1 x 1 cm).
· Até 6 m - sachês de 830 g (junta 1 x 1 cm).

EMBALAGENS
· CAIXA COM 12 BISNAGAS DE 400 G.
· CAIXA COM 12 SACHÊS DE 830 G.

Após o acabamento, retirar com cuidado a ﬁta
crepe das bordas. Aplicar com tempo estável. A cura
superﬁcial ocorre em 4 horas (a 25 °C) e a cura total,
em 7 dias.
VEDAÇÕES E CALAFETAÇÕES
Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar
a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°.
Aplicar o produto em todo o perímetro do caixilho
ou da peça a ser calafetada.
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SELANTES

VEDAJÁ

Imagem meramente ilustrativa.

Selador aerossol.

DISPONÍVEL
NAS CORES
TRANSPARENTE
PRETO

PRODUTO
VEDAJÁ é um selador emborrachado que penetra
nas ﬁssuras e orifícios para estancar vazamentos.
Quando seco, VEDAJÁ é um revestimento
impermeável, pintável e de alta durabilidade. É uma
maneira fácil de estancar rapidamente pequenos
vazamentos.

PREPARO DO PRODUTO
AGITE ANTES DE USAR. Agitar ocasionalmente a lata
durante a aplicação fazendo movimentos circulares.
Depois de cada uso, inverter a lata, pressionar o
bico para limpá-lo e evitar entupimento. Caso haja
entupimento, remover o bico, limpar com tíner e
reutilizá-lo.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície deve estar limpa e isenta de poeira.
Para aplicação em PVC e plásticos, a superfície deve
ser previamente lixada.

APLICAÇÃO
Aplicar uma camada ﬁna fazendo movimentos
laterais com o spray e, após secagem superﬁcial,
aplicar camadas até que todas as ﬁssuras e furos
estejam preenchidos, aguardando sempre a
secagem da camada anterior. Cura total em 24
horas.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
· TELHAS.
· CALHAS.
· CLARABOIAS.
· TUBOS DE PVC.
· VASOS PLÁSTICOS E CERÂMICOS.
· CAIXA-D’ÁGUA DE PVC.

CONSUMO APROXIMADO
1 lata aerossol de 400 mL pode render até 15 m
lineares (2 demãos).

EMBALAGEM
· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS DE 400 mL.

EPIs

Para aplicação dos produtos Vedacit, é necessária a utilização de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI), conforme embalagem de cada produto.

LEGENDA:
7. Proteção respiratória: máscara semifacial com ﬁltro
adequado para vapores orgânicos.

1. Proteção dos olhos/face: óculos de segurança.
2. Proteção da pele: avental de PVC.

8. Proteção respiratória: em baixas concentrações, usar
respirador com ﬁltro químico para vapores orgânicos. Em altas
concentrações, usar equipamento de respiração autônomo.

3. Proteção dos pés: botas.
4. Proteção das mãos: luvas de borracha.
5. Proteção das mãos: luvas de PVC.

9. Proteção respiratória: máscara semifacial com ﬁltro
adequado para pó.

6. Proteção das mãos: luvas de raspas de couro.

Produtos
do catálogo
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3.

4.

5.

6.
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Acquella

x

x

Acquella Original

x

x

x

Acquella Stone

x

x

Alvenarit

x

x

x

Bianco

x

x

x

Carbolástico 1, 2 e 3

x

x

Compound Adesivo

x

x

x

x

Expancit

x

x

x

x

Fita Multiuso

x

x

x

Frioasfalto

x

x

Neutrol

x

x

x

Neutrol Acqua

x

x

x

Penetrol

x

x

x

Primer Eco

x

x

Primer Manta

x

x

x

Vedacil

x

x

x

Vedacil Acqua

x

x

x

Vedacit

x

x

x

Vedaﬂex

x

x

Vedajá

x

Vedalit

x

Vedamax

x

Vedapren

x

x

x

Vedapren Branco

x

x

x

Vedapren Fast

x

x

x

Vedapren Parede

x

x

x

Vedaspray

x

Vedatex

x

x

x

Vedatop

x

x

x

x

Vedatop Flex

x

x

x

x

Vedatop Rodapé

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
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DICAS PARA
O LOJISTA
ARMAZENAGEM:
Todos os nossos produtos devem ser estocados em local
coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e
animais e longe de qualquer fonte de calor.
Evitar armazenar as mantas e produtos pesados em locais altos
devido ao risco de acidentes.
Armazenar as mantas na vertical para evitar a deformidade do
produto.

EXPOSIÇÃO:
Abastecer a loja com os produtos Vedacit buscando a maior
visibilidade do cliente. A altura dos olhos é a área de maior
destaque.
Expor os produtos mais pesados nas prateleiras baixas facilita a
retirada pelo cliente.
Executar o ponto extra, espaço fora do ponto natural, permite o
aumento das vendas. Produto exposto é produto vendido.
Alinhar os produtos com o rótulo para frente para facilitar a
leitura dos seus atributos.

VALIDADE:
Mapear os produtos próximos ao vencimento para ações de
vendas, evitando a perda do produto.
Retirar os produtos vencidos da área de vendas, evitando a
insatisfação dos clientes e multas ao ponto de venda por parte
dos órgãos de fiscalização.
Armazenar e abastecer a loja conforme o PEPS (Primeiro que
Entra, Primeiro que Sai) para a comercialização dos produtos
mais antigos.

