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F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

MAC-001 Balde 1,2kg Cinza 7896094502932 1

MAV-001 Balde 1,2kg Branco 7896094502925 1

MAC-036 Balde 3,6kg Cinza 7896094502314 1

MAV-036 Balde 3,6kg Branco 7896094502178 1

MAC-012 Balde 12kg Cinza 7896094502321 1

MAV-012 Balde 12kg Branco 7896094502284 1

MAC-018 Balde 18kg Cinza 7896094502338 1

MAV-018 Balde 18kg Branco 7896094502093 1

Balde 3,6kg

Balde 12kg

Balde 18kg

VEDAG MANTA 
LÍQUIDA 
IMPERMEABILIZANTE

DESCRIÇÃO

Manta líquida com base 100% acrílica de fácil aplicação e pronta para 
uso. Proporciona um excelente acabamento e proteção impermeável, 
com grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Apresenta 
alta elasticidade, flexibilidade e aderência. Por refletir raios solares, 
reduz o calor absorvido pela superfície e, consequentemente, a 
temperatura do ambiente interno.

APLICAÇÃO

Lajes expostas, lajes, abóbadas, alpendres, cúpulas e marquises, 
telhas onduladas, telhas de zinco e calhas de concreto. Também pode 
ser usado para proteção e impermeabilização de paredes externas, 
evitando assim a umidade e infiltração de água de chuva. Pode ser 
utilizado em paredes onde é necessário refratar a temperatura externa.

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Copolímero acrílico em dispersão aquosa.
Aspecto: Líquido viscoso.
Cor: Branco e cinza.
Cura Parcial: 2 horas.
Cura Total: 48 horas.
Rendimento: 1kg rende em média 2,8m².
Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) As superfícies a serem aplicadas devem estar isentas de óleo, pó, 
umidade etc.
2) Diluir o produto em água na proporção 1:1 (metade de Vedag Manta 
Impermeabilizante e metade de água), para a 1ª demão. Aguardar 2 
horas.
3) A partir da 2ª demão, aplicar o Vedag Manta Impermeabilizante sem 
diluição, diretamente da embalagem. É aconselhável de 3 a 4 demãos 
para uma vedação permanente e perfeita por muitos anos.
4) Aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto. O tempo de 
secagem varia com a temperatura ambiente.

Obs: A temperatura onde ocorrerá a aplicação deve estar entre 14ºC 
a 32ºC.

PRECAUÇÕES

•Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco e 
protegido do sol. Caso já tenha sido utilizado, certificar que a tampa 
esteja fechadas adequadamente antes de armazenar novamente.
•Se necessário (peles sensíveis), utilize óculos de proteção e luva de 
látex durante a aplicação.
•Em caso de contato com os olhos e a pele, lavar com água em 
abundância e procurar um médico. Se ingerido, não provocar vômito 
e procurar um médico.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica de dispersão aquosa, aditivos, carga mineral e água.

Balde 1,2kg


