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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

AAC-001 Balde 1L Branco 7896094502987 1

AAC-036 Balde 3,6L Branco 7896094502208 1

AAC-012 Balde 12L Branco 7896094502307 1

AAC-018 Balde 18L Branco 7896094502291 1

Barrica 50kg Branco

Tambor 200kg Branco

Balde 3,6L

Balde 1L

Balde 12L

Balde 18L

Barrica 50kg

Tambor 200kgVEDAG ADESIVO 
PARA ARGAMASSA 
E CHAPISCO

DESCRIÇÃO

Vedag Adesivo para Argamassa e Chapisco é uma resina sintética 
que garante a aderência das argamassas em diversas superfícies. 
Pode ser usada em chapiscos, reparos, rejuntamentos, pinturas com 
cal e gesso, aumentando o desempenho e a impermeabilidade. Pode 
ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade. Evita 
também a retração da argamassa.

APLICAÇÃO

Indicado para chapisco de piso, contrapiso, parede e teto, chapisco 
em isopor e projetado. Como aditivo para argamassa de reparo, 
revestimento, piso e regularização. Fixador de caiação (pintura com 
cal). Plastificante e retardador para gesso. Estucagem.

CARACTERÍSTICAS

Rendimento aproximado para chapisco de 3 mm de espessura: 450 
g/m².
Tipo: Resina sintética.
Aspecto: Líquido branco.
Composição básica: Copolímero vinílico.
Densidade: 1,02 g/cm3.
Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) As superfícies devem estar limpas, isentas de pó ou oleosidade e 
umedecidas antes da aplicação. Antes de usar, misture o produto. Em 
seguida, adicione à água da argamassa na diluição indicada a seguir.
2) Para chapiscos: aplicar nas medidas 1:3 (cimento:areia média), 
misturado na água 1:2 (produto:água).
3) Para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização: misture 
argamassa (cimento e areia) junto com a água 1:2 (produto:água).
4) Para estucagem: misturar cimento comum com cimento branco 
para obter várias tonalidades de acabamento. Aplicar na medida 1:2 
(produto:água), para obter a consistência de estucagem.
5) Para fixação de caiação: pode ser utilizado cimento branco, cimento 
comum, cal para pintura ou tinta mineral impermeável. Diluir em 1:2 
(produto:água) e misturar ao cimento, cal ou tinta. 
6) Para aplicação de gesso: diluir em 1:2 (produto:água), e misturar ao 
gesso.

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

Copolímero vinílico.


