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VEDALAGE BRANCO
1.

Descrição

Impermeabilizante à base de resina acrílica que forma sobre as superfícies uma membrana impermeável, elástica
e flexível, resistente a intempéries.
Produto à base de emulsão acrílica, cargas e pigmentos inorgânicos, agentes estabilizantes, espessantes e água.

2.

Vantagens

• Aplicável a frio;
• Altamente resistente à luz solar e à oxidação;
• Refletivo ao calor do sol;
• Perfeita aderência ao concreto.
3.

Utilização

Por suas propriedades especiais, Vedalage Branco é indicado para impermeabilização de lajes de cobertura,
fundo de pintura, marquises, paredes porosas, abobadas, sheds, telhas de fibrocimento, etc.
4.

Instruções de Utilização

Aplicação do produto
A superfície que será impermeabilizada deverá estar limpa, perfeitamente regularizada com argamassa de cimento
e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.
Aplique a 1ª demão de Vedalage Branco diluído de 30% a 40% de água, com trincha, rolo de pintura ou vassoura
de pelo;
Aplique as outras 5 demãos subsequentes sem diluição.
O tempo de secagem entre demãos pode variar de 6 a 12 horas dependendo da temperatura, da ventilação do
local, umidade relativa e espessura da demão aplicada.
Intercale uma tela de poliéster (Mantex) de malha de 2x2 mm, entre a 2ª e a 3ª demão, quando as condições da
obra e/ou projeto exigirem.
Aplique quantas demãos forem necessárias até atingir o consumo especificado.

Fundo de pintura externa
O uso do Vedalage Branco em paredes externas permite a obtenção de uma perfeita impermeabilização das
mesmas. Consegue-se também um perfeito "fundo" para pintura, sem escamações ou descascamentos. Somente
uma demão de Vedalage Branco diluído com 50% de água é suficiente para este propósito.

Recomendações
Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as
embalagens.
Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.
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Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de
produto.
5.

Consumo

Lajes de Cobertura: 2,0 kg/m² (6 demãos) sem tela Mantex, ou 2,5 kg/m² (6 demãos) com tela Mantex.
Fundo de Pintura: 80 a 100 m² por balde de 18 kg (2 demãos a 50%).
Observação: O acabamento da impermeabilização em cor branca, característica do Vedalage Branco, possibilita
um elevado índice de reflexão da radiação solar, minimizando o aquecimento e as trincas na laje.

6.

Embalagem

Galão de 3,6 kg;
Balde de 18 kg;
Tambor de 200 kg.

7.

Estocagem

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, em local seco e ventilado, nas embalagens originais e
intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.

Viapol Ltda.
www.viapol.com.br - e-mail: sac@viapol.com.br

