
VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE 
DE ÁGUA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA* para mantas é uma emulsão asfáltica indicada para imprimação 

de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas e fitas autoadesivas. Apresenta 

secagem rápida e alto poder de aderência, mesmo sobre superfícies úmidas. Por apresentar baixo teor de COV, 

ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes do ar, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade 1,00 g/cm³

Aparência Marrom

Composição Básica Emulsão asfáltica

Válidade 24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

• Indicado como primer na aplicação de fitas autoadesivas e mantas asfálticas em:

• Lajes maciças e préfabricadas;

• Áreas molhadas e molháveis;

• Piscinas e tanques elevados;

• Reservatórios e caixasd'água elevados, entre outros.

b) Preparo do substrato

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer 

outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser 

tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e 

tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 

(cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se 

deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 x 40 cm ao redor dos coletores de água. No 

rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média), arredondando os cantos com 

raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização 

do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa 

de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como 

o BIANCO, na proporção 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização 

para posterior aplicação do VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas.

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua 
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contaminação.

d) Aplicação

Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para 

mantas. Homogeneizar o produto e, em seguida, aplicá-lo puro, em uma única demão, respeitando o consumo 

mínimo por m² e o tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. O produto pode ser aplicado com 

broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias. A manta asfáltica pode ser aplicada 

depois do tempo de secagem do VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas, o que ocorre 

entre 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. Esse período de secagem pode variar em função das condições de 

temperatura e ventilação do local de aplicação.

CONSUMO APROXIMADO
• 0,350 L/m².

RENDIMENTO
• Pote de 1 litro: 3 m²

• Galão de 3,6 litros: 10 m²

• Balde de 18 litros: 51 m²

• Tambor de 200 litros: 570 m²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes 

de calor.

ATENÇÃO
Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam 

executados por profissionais habilitados. Recomenda-se proteção de objetos na área de aplicação para evitar danos 

com respingos do material. Para limpeza das ferramentas executar lavagem com água imediatamente após o uso. 

Manutenção: esse produto, conforme ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado 

manutenível. ADVERTÊNCIA Aplicar o produto com tempo estável. O período de secagem pode variar em função da 

temperatura de aplicação, ventilação e umidade do ambiente de aplicação.

MEIO AMBIENTE
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou 

solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o 

produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI
• Óculos de segurança

• 
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Avental de PVC

• Luvas de PVC

PRIMEIROS SOCORROS
• Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras 

levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

• Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. 

Procurar auxílio médico.

• Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

• Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS

Pote de 1 litro

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321124255 27150000 1kg 1,08kg

Galão de 3,6 litros

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321124248 27150000 3,6kg 3,76kg

Balde de 18 litros

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321124231 27150000 18kg 18,65kg
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Tambor de 200 litros

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321117332 27150000 200kg 217kg


