
VEDACIT VEDAPREN PAREDE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VEDACIT VEDAPREN PAREDE* é uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e 

batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e tingido com 

corantes líquidos base água até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade 1,23 g/cm³

Aparência Branco(a)

Composição Básica Copolímero acrílico em dispersão aquosa.

Válidade 24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

• Paredes externas sujeitas a batida de chuva;

• Pode ser aplicado sobre o reboco, alvenaria de bloco e concreto, desde que estejam revestidos com argamassa.

b) Preparo do substrato

Reboco novo Deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e 

tetos de argamassas inorgânicas. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, 

sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com o 

selante de massa acrílica para vedação, como o VEDACIT SELANTE ACRÍLICO para trincas. Reboco em bom 

estado ou paredes já pintadas: paredes já pintadas devem ser lixadas. Eliminar o pó com pano úmido e aguardar 

a secagem. O reboco, por sua vez, deve estar poroso e de acordo com as recomendações da ABNT NBR 7200 - 

Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. -Superfície com mofo: para executar a 

limpeza da parede, misturar água limpa e água sanitária em partes iguais e, em seguida, lavar superfície. 

Aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a secagem. -Superfície com 

umidade: antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. -Superfície com 

gordura: misturar água com detergente neutro e lavar. Depois, enxaguar com bastante água. Aguardar a 

secagem. -Superfície com brilho: lixar até remover todo o brilho, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a 

secagem.

c) Preparo do produto

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

d) Aplicação

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é aplicado como pintura, com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a 3 demãos, 

respeitando o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. 

Dependendo do tipo e do estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na 1ª demão, 



VEDACIT VEDAPREN PAREDE

VEDACIT VEDAPREN PAREDE deve ser diluído em, no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do 

produto, para proporcionar melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 

5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

CONSUMO APROXIMADO
• 5 m²/L (em 2 demãos).

RENDIMENTO
• Branco  Galão 3,6 L: Até 35 m²/demão

• Branco  Balde 20 L: Até 190 m²/demão

• Branco  Galão 3,6 Kg: Até 30 m²/demão

• Branco  Balde 18 Kg: Até 150 m²/demão

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
Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se 

cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o 

uso.

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

• Avental de PVC

• Luvas de borracha

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



VEDACIT VEDAPREN PAREDE

Galão 3,6 L

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321119442 38249012 4,38kg 4,69kg

Balde 20 L

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321119459 38249012 24,4kg 25,77kg

Galão 3,6 kg

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321119442 38249012 3,6kg 3,86kg

Balde 18 kg

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321120233 38249012 18kg 18,7kg

Lata 18 kg

Dimensões: 34.7 X 26.3 X 26.3 X 30 cm

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321121261 38249012 18,00kg 18,97kg


