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Ficha Técnica de Produto 
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Vedalage® Branco 

Vedalage
®
 Branco 

Manta líquida acrílica 
  
  

1. Descrição 
 

Vedalage® Branco é uma manta líquida pronta para uso à base de resina acrílica. Oferece alta 
elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries, além da propriedade de refletir os raios solares, 
proporcionado maior conforto térmico aos ambientes internos. 

 
2. Características Técnicas 
 

Características  

Aspecto Líquido viscoso 

Cor  Branco 

Tempo de secagem entre demãos 3 a 6 horas 

Tempo de cura final 3 Dias 
 
 

3. Vantagens 
 

 Pronto para uso; 

 Alta elasticidade e flexibilidade; 

 Resistente ao ozônio, raios ultravioletas; 

 Não necessita de camada de proteção mecânica. 
 
 

4. Utilização 
 

 Lajes expostas sem trânsito; 

 Telhas de fibrocimento; 

 Abóbadas e sheeds; 

 Vigas de concreto  

 Calhas de concreto ou fibrocimento. 
 

Observação: Para lajes expostas acima de 50 m², executar o reforço com tela de poliéster Mantex® e 
lajes acima de 100 m² consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br). 
 
 
 

5. Instruções de Utilização 
 
Preparo da superfície 
 
A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, 
fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Vedalage® Branco. 
 
A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia 
(traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.  



Viapol Ltda. 

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

                                                                                    2/4                                               

 

 

 
Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para garantir as distribuições uniformes do 
sistema de impermeabilização.  
 

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a 
impermeabilização. 
 
 
Preparo do produto 
 
O Vedalage® Branco já vem pronto para uso. 
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação. 
 
Ferramentas 
 
Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo. 
 
Aplicação 
 
1° Demão: Aplique uma demão do Vedalage® Branco diluído em 30% de água que terá função de 
camada de imprimação.  
Dê um intervalo mínimo de 3 a 6 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente. 
 
2° Demão: Homogeneizar bem o Vedalage® Branco, aplicando todas as demãos subsequentes sem 
diluição. 
 
Entre a 2ª e 3ª demão, coloque uma tela de poliéster (Mantex) malha 2 x 2 mm, sobre a área que está 
sendo tratada. 
 
Aplique as demais demãos até atingir o consumo recomendado, aguardar secagem por no mínimo 3 
dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas. 
 

 
6. Restrições de Uso 
 
Não utilize o produto em: 
 

 Em substratos úmidos; 

 Locais com circulação de pessoas; 

 Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, espelhos d’água e etc..); 

 Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento. 
 

7. Consumo  
 

Vedalage® Branco Consumo aproximado* 

Lajes maciças 1,5 l/m² 

Laje mistas ou fissuradas 2,0 l/m² 

Telhas de fibro cimento 1,2 l/m² 
 
Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato. 
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8. Rendimento Aproximado 
 

Vedalage® Branco Embalagem Rendimento* 

Lajes maciças Galão 2,85 litros / 3,6 Kg 1,8 m² (6 demãos) 

  Balde 14,0 litros / 18 Kg 9,0 m² (6 demãos) 

   Lajes mistas ou fissuradas Galão 2,85 litros / 3,6 Kg 1,4 m² (6 demãos) 

  Balde 14,0 litros / 18 Kg 7,0 m² (6 demãos) 

   Telhas de fibro cimento Galão 2,85 litros / 3,6 Kg 2,4 m² (3 demãos) 

  Balde 14,0 litros / 18 Kg 12,0 m² (3 demãos) 

 
Observação: 
 

 O rendimento acima é teórico, podendo variar dependendo do tipo de substrato; 

 O rendimento para lajes maciças e mistas é alcançado após a aplicação de aproximadamente 
6 demãos do produto; 

 O rendimento para telhas de fibro cimento é alcançado após a aplicação de aproximadamente 
3 demãos do produto 

 
 

9. Embalagem / Empilhamento 
 

Embalagem  Empilhamento 

Galão 2,85 litros / 3,6 Kg Máximo 4 unidades 

Balde 14,0 litros / 18 Kg Máximo 3 unidades 

 
 

10. Validade / Estocagem 
 
24 (vinte quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local 
coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.  A temperatura máxima para armazenagem é de 
25ºC. 
 
 

11. Recomendações de Segurança  
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br 

 
Utilize EPI’s adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de 
segurança. 
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. 
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo15 minutos e 
procurar orientação médica. 
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre 
o tipo de produto. 
Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxilio médico imediatamente. 
 
 
 

http://www.viapol.com.br/
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12. Cuidados Ambientais 
 
Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma 
adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo 
com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias. 

 
Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do Vedalage® Branco, Monopol® PU 
25 Plus, Monopol® Construção e Mantex ou os produtos citados no site da www.viapol.com.br 
 
 
 
 
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. 
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