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FICHA DE PRODUTO

Ciplak® VEDA LAJE BRANCO
EMULSÃO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
É uma emulsão impermeabilizante elástica de base 
acrílica. Ideal para impermeabilização em lajes expos-
tas sem trânsito de pessoas, animais e/ou veículos e 
com caimento mínimo de 2%. 
Fácil aplicação e melhor custo benefício na impermea-
bilização de lajes.

USOS
ONDE APLICAR 
Pode ser aplicado em laje sem trânsito, parede exter-
na, muro, abóboda, marquise, calha e telha de fi broci-
mento, concreto, cerâmica, etc.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
VANTAGENS

Tem ótima fi xação e resistência à ação do tempo;▪
É um excelente impermeabilizante;▪
Evita o descascamento de paredes e pode ser mistu-
rado com pigmentos para ser usado como tinta;

▪

Por ser branco, refl ete os raios solares e melhora o 
conforto térmico em interiores.

▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Resina acrílica, plastificante e aditivos

Embalagem EMBALAGEM                                                         PALLET
Galão 3,6kg                                                            36 bandejas com 4 galões 
(144 galões) 
Balde 18kg                                                             36 baldes 
 

Cor Branco

Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricação

Condições de estocagem Armazenar em local seco, ventilado, coberto e protegido da Luz Solar.

Densidade 1.200 – 1.250g/cm³
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Rendimento 1Kg a 2,5Kg/m²
300g a 400g/m²/demão, podendo variar conforme a qualidade e a porosi-
dade da superfície.

Tempo de espera / Pintura 6 horas a 1 dia entre uma demão e outra.

Produto aplicado pronto para usar 3 dias para tempo de Cura total (25°C, 50% UR) cura total dependendo do 
clima.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
EQUIPMENT

Rolo de pelo curto - 5 mm
Airless (spray elétrico): para utilizar airless (spray elé-
trico) a vazão deve ser de 5L/min, pressão de fl uído 
de 3000psi e bicos de pulverização de 0,025” a 0,031”.

PREPARAÇÃO DA BASE

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE
Se necessário, regularize a superfície com argamassa 
de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditi-
vada com adesivo BIANCOLA®, usando uma desem-
penadeira de madeira na regularização. Não queime;

▪

Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;▪
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fi ssuras 
ou trincas faça os devidos reparos;

▪

Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, 
desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anterio-
res e sem partes soltas;

▪

A regularização deve estar curada por no mínimo 7 
dias.

▪

MISTURA

APLICAÇÃO

MODO DE PREPARO DO PRODUTO
Não aplicar o produto com tempo chuvoso;▪
Não aquecer;▪
Respeitar o tempo de secagem entre as demãos e o 
tempo de cura total.

▪

▪
INSTRUÇÕES DE USO
1. Já vem pronto para uso, agite bem para homogenei-
zar o produto;
2. Utilize rolo de lã de carneiro, trincha larga ou vas-
soura para aplicar o produto;
3. Na primeira demão, dilua na proporção de 3 partes 
de VEDA LAJE BRANCO para 1 parte de água;
4. Aplique o produto em demãos cruzadas (a primeira 
diluída e as outras sem diluição) até alcançar o consu-
mo mínimo necessário, respeitando o intervalo entre 
as demãos;
5. Durante as aplicações, misture o produto para dei-
xá-lo por igual em todas as etapas;
6. Após a primeira demão, reforce a impermeabiliza-
ção intercalando a tela de reforço com pelo menos 
10cm de sobreposição nas emendas. A tela deve ser 
toda recoberta com outras demãos. 
OBS.: Não perfure a área após a impermeabilização, is-
so poderá comprometer o sistema.
 
 

LIMITAÇÕES
RESTRIÇÕES

Não têm resistência quanto à ação de chuvas de gra-
nizo;

▪

Não aplicar o produto sob luz direta do sol ou ventos 
fortes;

▪

Não é indicado para áreas com tráfego de pessoas 
e/ou veículos;

▪

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 deve ser utilizado em locais com água empoçada 
como piscinas, reservatórios e etc.

▪

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, 
contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-118270. 
Não reutilize as embalagens contaminadas com pro-
dutos. Descarte em local adequado, incluindo os resí-
duos gerados após o consumo, conforme regulamen-
tação local vigente. Recomendamos que sejam recicla-
das somente embalagens não contaminadas pelo pro-
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duto.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Ciplak são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Ciplak Impermeabilizantes
Rodovia Juliano Lorenzetti
Saída 304 Rodovia Marechal Rondon
CEP-06276000
Lençóis Paulista
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