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VEDAX IMPER ACQUA 

Pintura asfáltica impermeabilizante 

 

Descrição 

 

Vedax Imper Acqua é uma emulsão asfáltica de alto desempenho, para aplicação em forma de 

pintura. Possui excelente elasticidade e aderência, pronto para o uso e para ser aplicado a frio. 

Após sua secagem, forma uma camada impermeável e sem emendas. Vedax Imper Acqua não é 

tóxico, não tem cheiro e não é inflamável.  

 

Usos 

 

 Alicerces, muros de arrimo e fundações em geral 

 Concretos e alvenarias sujeitos a meios agressivos 

 Ponte de aderência para aplicação de mantas asfálticas autoadesivas ou com uso de 

maçarico 

 Impermeabilização de estruturas em alvenaria, concreto, madeira ou metálicas em 

contato direto com solo 

 Aplicação em pisos frios (cozinhas, banheiros, áreas de serviço) 

 Câmaras frigoríficas 

 

 

Vantagens 

 

 Aplicação fácil e econômica  

 Ecológico   

 Pode ser aplicado com o substrato úmido  

 Excelente desempenho 

 Alto rendimento 

 Com adição de areia pode ser utilizado como material de enchimento 

 

Instruções de uso 

  

Preparo do substrato 



 

 

 

   

 
 

 

BOLETIM TÉCNICO 2019 

 

A superfície deve estar lavada e limpa, com os caimentos necessários ao escoamento das 

águas, para os ralos e calhas. Recomenda-se aplicar a 1a demão diluída em até 50% de 

água, sobre a superfície previamente umedecida.  

 

Aplicação 

 

Vedax Imper Acqua pode ser facilmente aplicado a frio, por meio de brochas, espátula, rodo 

ou vassoura, sobre qualquer superfície, mesmo úmida. Basta abrir a embalagem, misturar em 

torno de 5 minutos e aplicar. Para testes de estanqueidade, aguardar a secagem total mínima 

de 5 dias.  

 

Função de Primer: 

Aplicar o Vedax Imper Acqua com rolo lã de carneiro de pêlo curto, pincel ou trincha de uma 

a duas demãos para posterior aplicação mantas ou emulsão. O consumo é de 0,3 a 0,5 

kg/m². Para demais situações de utilização gentileza consultar nosso departamento técnico. 

 

Função de impermeabilizante:  

Aplicar o produto puro de 3 a 4 demãos com ou sem tela de poliéster ou véu. O consumo 

recomendado é de 3 kg/m2. O tempo de secagem entre demãos é de aproximadamente 24 

horas; Por ser uma emulsão asfáltica, não recomenda-se aplicar em dias chuvosos. 

 

Acabamento 

 

Após a cura total dos materiais deve-se seguir com uma camada separadora, e em seguida a 

aplicação de argamassa para proteção mecânica, para segurança do serviço executado.  

 

 
Propriedades 

Aspecto: Líquido.  

Cor: Marrom escuro.  

Densidade: 1,0 g/cm³.  

pH: 7/10.  

Sólidos: 28/32%.  

Inflamabilidade: Não houve ignição ou fogo até 320º C.  
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Cuidados na aplicação 

Antes do uso agitar a embalagem do produto ou misturar com furadeira e hélice apropriada. 

Não aplicar em reservatórios de água potável. 

 

Fornecimento e armazenagem 

Vedax Imper Acqua é fornecido em embalagens de 3,6 L e 12 L, consultar disponibilidade 

para embalagens de 200 L. Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em 

local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 12 meses. 

  

Precauções 

Seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto sobre as medidas de segurança 

do trabalho, higiene e a disposição quanto ao fogo e resíduos. 

 

IMPORTANTE: Fatores alheios ao controle da CJI podem afetar o rendimento e o 

desempenho do produto. O preparo ideal e correto do produto e substrato, umidade e 
uniformidade da superfície a ser aplicada, fatores climáticos adversos, além do conhecimento 
prático e perícia da mão de obra são essenciais para o sucesso da aplicação. 
 


