
cimentícios

VeDA UmiDADe
É um impermeabilizante cimentício de base acrílica, composto por uma combinação de 
resinas, aditivos e cimentos especiais; semifl exível e bicomponente, desenvolvido para uma 
impermeabilização rápida em locais com pouca movimentação da estrutura. É aplicado na forma 
de pintura em demãos cruzadas. Resistente às pressões hidrostáticas positivas e negativas.

VAntAGens

Fácil aplicação;
Ideal para acabar com problemas de umidade e mofo em rodapés e paredes;
Excelente aderência a substratos cimentícios – concreto e alvenaria;
Excelente resistência a pressão negativa e pressão positiva.

onDe APLicAR

Pode ser aplicado em áreas enterradas e submetidas à umidade constante, tais como: reservatório 
enterrado*, piscina enterrada*, tanque*, baldrame, muro de arrimo, cortina, poço de elevador, fl oreira, 
piso frio em contato com o solo e no tratamento da umidade ascendente. Este produto não deve fi car 
exposto às intempéries.
*Uso em conjunto com o VeDA UmiDADe FLeX.

12 meses a partir da 
data de fabricação

Caixa  18kg 64 caixas (1152kg / pallet)

cARActeRísticAs

Função Impermeabilizante
composição e Aspecto Componente A (pó): cimentos especiais, aditivos e agregados
 Componente B (líquido): polímero acrílico e aditivos
coloração Cinza
Viscosidade da mistura 75 – 90 KU
Proporção 1 parte de componente B para 3,5 partes de componente A em kg
consumo estimado 1Kg a 4Kg/m² / 950g/m²/demão, podendo variar conforme a 
 qualidade e a porosidade da superfície (para consumo por área 
 verificar Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual).
tempo de Vida da mistura 40 minutos, em temperatura entre 10°C e 30°C
intervalo entre demãos /  2 a 6 horas entre demãos / 3 a 5 dias para tempo de cura total
cura total (25°c, 50% UR)  dependendo do clima
normas que atende ABNT – NBR 11905

não interfere na qualidade da água potável
AtenÇÃo: Este produto durante a aplicação e depois de aplicado deve ser protegido das intempéries.
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moDo De PRePARo Do PRoDUto

Adicione o componente A (pó) aos poucos ao componente B (líquido);
Mexa bem até que a mistura fi que homogênea, sem grumos. Recomenda-se a utilização de uma furadeira 
com dispositivo tipo hélice para a mistura ser mais efi ciente;
A mistura manual deve ser de aproximadamente 5 minutos e a mecânica de 3 minutos;
Não dilua o produto com água.

moDo De PRePARo DA sUPeRFície

Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditivada 
com adesivo  BiAncoLA®, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
Deixe-a nivelada com caimento de 1% em direção aos ralos;
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fi ssuras ou trincas faça os devidos reparos;
Deixe a área da aplicação levemente áspera, lixando-a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo;
Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e 
sem partes soltas;
A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias.

1. Durante a aplicação, mexa a 
mistura a cada 10 minutos para 
deixar o produto por igual;

2. Umedeça (não encharque) a 
superfície antes das demãos do produto;

3. Aplique o produto em demãos 
cruzadas utilizando trincha ou broxa;

4. Nas superfícies horizontais, pode ser 
aplicado também com vassoura de pelos;

5. Respeite o intervalo de 2 a 6 
horas entre as demãos ou aguarde 
o endurecimento da camada anterior;

6. Após a primeira demão, reforce a 
impermeabilização intercalando a 
teLA estRUtURAnte da Ciplak com 
pelo menos 10cm de sobreposição 
nas emendas. A tela deve ser toda 
recoberta com outras demãos;

7. Após a secagem por no mínimo 5 
dias da última demão, realize teste de 
estanqueidade com lâmina d’água. 
No caso de piscinas, encha a área 
inteira. O teste deve durar um período 
mínimo de 72 horas;

8. A água usada no teste de 
estanqueidade não deve ser ingerida 
por pessoas ou animais;

9. Para piscinas e reservatórios, após 
o teste de estanqueidade, efetuar a 
limpeza da área impermeabilizada com 
vassoura de pelos e sabão neutro;

10. A proteção mecânica deve 
ser feita logo após o teste de 
estanqueidade. Caso o produto fi que 
exposto às intempéries, poderá ter 
seu desempenho comprometido.

instRUÇÕes De Uso

OBS.: Não perfure a área após a impermeabilização, isso poderá comprometer o sistema.
OBS.: Respeite a proporção na mistura do produto. 
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RestRiÇÕes 
O produto necessita de proteção mecânica;
Não é indicado para áreas sujeitas a fi ssuração;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor;
Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às 
indicações de empilhamento da mesma;
Não reutilizar a embalagem vazia;
Não dilua o produto.

seGURAnÇA
O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial 
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água 
em abundância, se ingerido não provoque vômito e 
procure auxílio médico levando a embalagem;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270 

A fi cha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br


