
vedA PArede BrAnCo
É uma emulsão impermeabilizante elástica de base acrílica. É um excelente selador para tintas 
acrílicas, podendo ser utilizado como acabamento. Possui ação antimofo, ótima fi xação e 
excelente resistência à ação do tempo.

24 meses a partir da 
data de fabricação

Galão 3,6kg
Lata 18kg

36 bandejas com 4 galões (144 galões)
60 latas

onde APlICAr

Pode ser aplicado como impermeabilizante em parede externa, muro, fachada e como acabamento em 
superfícies verticais. Também pode ser utilizado como selador para tintas.

vAntAgens

Indicado para impermeabilização de paredes externas e fachadas;
Protege contra umidade e infi ltrações causadas pela chuva;
Funciona como selador para aplicação de tintas acrílicas;
Por ser branco, refl ete os raios solares e melhora o conforto térmico em interiores;
Pode ser pigmentado (com corantes ou tinturas à base de água) e utilizado como acabamento;
Evita o descascamento de paredes e pode ser misturado com pigmentos para ser usado como tinta.

CArACterÍstICAs

função Impermeabilizante, selador e acabamento.
Composição e Aspecto Resina acrílica, plastifi cante e aditivos
Coloração Branca
massa específica  1,180 – 1,320g/cm³
Consumo estimado 1Kg/m² / 300g a 400g/m²/demão, podendo variar conforme a 
 qualidade e a porosidade da superfície (para consumo por área 
 verifi car Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual).
tempo de vida da mistura 40 minutos, em temperatura de 10°C a 50°C
Intervalo entre demãos /  6 horas a 1 dia entre uma demão e outra / 3 dias para tempo de cura 
Cura total (25°C, 50% ur) total dependendo do clima
AtenÇÃo: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa

resInAs e AdItIvos



resInAs e AdItIvos

modo de PrePAro dA suPerfÍCIe

A superfície deve estar com reboco fi rme;
Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, caiação, sistemas impermeabilizantes 
anteriores e sem partes soltas;
Lixe as paredes já pintadas;
Caso existam trincas, faça os devidos reparos utilizando a tela de reforço ou tAPA trInCA da Ciplak.

1. Agite bem antes de usar para 
homogeneizar o produto; 

2.  Na primeira demão, dilua na 
proporção de 3 partes de vedA 
PArede BrAnCo para 1 parte 
de água;

3. A primeira demão deve ser diluída 
e as outras devem ser aplicadas sem 
diluição. Respeite o intervalo de 

InstruÇÕes de uso

secagem entre as demãos;

4. Com rolo de lã de carneiro, trincha 
larga, vassoura ou airless, aplique 
o produto em demãos cruzadas 
até alcançar o consumo mínimo 
recomendado; 

5. Durante as aplicações, misture o 
produto para deixá-lo por igual em 
todas as etapas.

Pigmentação: para pigmentar o vedA PArede BrAnCo, utilize corantes líquidos base água. Balde 18kg - máx. 250ml 
de corante. 
Airless (spray elétrico): para utilizar airless (spray elétrico) a vazão deve ser de 5L/min, pressão de fl uído de 3000psi e 
bicos de pulverização de 0,025” a 0,031”.

restrIÇÕes
O produto não têm resistência quanto à ação de chuvas de 
granizo;
As superfícies onde será aplicado não devem estar com 
pintura tipo caiação;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e longe 
de fontes de calor;
Não deve ser utilizado em locais com água empoçada como 
piscinas, reservatórios e etc.;
Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às 
indicações de empilhamento da mesma;
Não reutilizar a embalagem vazia. 

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
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