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VEDAX MAX MANTA LÍQUIDA 
Impermeabilizante acrílico para proteção de lajes, coberturas e telhados 

 
DESCRIÇÃO: 
VEDAX MAX é um impermeabilizante à base de resina acrílica, aplicado a frio sem emendas e que 
apresenta elevada elasticidade e durabilidade. Forma uma membrana elástica, impermeável e de 
alta resistência á intempéries. 
 
USOS: 

✓ Impermeabilizante para coberturas, lajes, telhas de cerâmica, fibrocimento e metálica; 
✓ Suporta trânsito de pedestres (trânsito de manutenção). 

 
VANTAGENS: 

✓ Fácil de aplicar com rolo ou pincel; 
✓ Proteção impermeável com ótima elasticidade, flexibilidade e aderência; 
✓ Dispensa proteção contra os raios solares; 
✓ Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato; 
✓ Baixa retenção de fuligem; 
✓ Resistente às intempéries e aos raios ultravioletas; 
✓ Baixa absorção de água em longos períodos; 
✓ Aceita assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos diretamente sobre o 

produto. 
 

INFORMAÇÕES DE USOS: 
Superfícies de concretos e de revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar 
as irregularidades e materiais soltos. 
Os cantos devem estar arredondados e as trincas e bicheiras tratadas, recomenda-se o caimento 
do substrato em no mínimo 2% em direção aos coletores de água. 
O substrato deve ser limpo, recomenda-se o hidro jateamento com água em alta pressão para 
eliminar mofos, musgos, pó e fuligem. 
Os substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o VEDAX 
MAX. 
A poeira deve ser removida com aspirador de pó e remoção de óleo ou graxa podem ser com 
desengraxantes. 
 
APLICAÇÃO: 
Aplicar a primeira demão de VEDAX MAX como imprimação diluindo em água limpa na proporção 
de 1:1. Aguardar aproximadamente de 2 a 3 horas para sequenciar a aplicação das próximas 
camadas. 
A partir da segunda demão o produto deverá ser aplicado da forma como se encontra na 
embalagem, sem diluições. 
VEDAX MAX pode ser aplicado com rolo, trincha, vassoura de cerdas macias ou com equipamento 
de pulverização do tipo airless em quantas demãos forem necessárias, desde que obedeça ao 
consumo por demão e atinja a espessura especificada em projeto. 
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O intervalo mínimo entre demãos é de 2 a 3 horas. 
Em pontos críticos, como juntas, ralos e outras regiões críticas, executar um reforço com tela de 
poliéster ou nylon instalada entre a primeira e a segunda demão. 
Após 7 dias de cura a película de VEDAX MAX poderá receber como acabamento cerâmicas e 
porcelanatos. 
Em situações em que a área será revestida a aplicação de VEDAX MAX deverá ser feita em no 
mínimo 3 demãos, sendo a primeira diluída a 10% e as demais puras, na última camada ainda 
úmida recomendamos a aspersão de areia de quartzo devidamente selecionada e seca para 
auxiliar na aderência da argamassa colante. 
A aplicação deve ser realizada com argamassa colante flexível (Tipo ACIII) de forma cautelosa para 
não danificar a membrana impermeabilizante, comprometendo sua eficiência. Áreas com trânsito 
intenso de pedestres obrigatoriamente deverão ser revestidas. 
 
PROPRIEDADES, CARACTERÍSTICAS E CONSUMO: 
 

CARACTERÍSTICAS 
Aspecto da película Branco 

Massa Específica 1,460 Kg/dm³ 
Período mínimo entre as demãos 2 a 3 horas 

Tempo de secagem ao toque 2 horas 
Cura Total 24 horas 

Absorção de água – máximo 15% 
(Norma NBR 13321/2008) 

 
Atende 

 

Alongamento na ruptura – mínimo 100% 
(Norma NBR 13321/2008) 

 
Atende 

 

Consumo Teórico aproximado 1,20 kg/ m
2
 

 
FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM: 
VEDAX MAX é fornecido em embalagens de 5,0 kg e 18,0 kg. 
Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos 
da exposição direta do sol, sua validade é de 24 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: 
As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento 
para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. 
Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, 
aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. 
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O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos 
equipamentos utilizados. 
Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho 
de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. 
Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou 
sac@portalvedax.com.br. 
 
Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos 
respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. 
A VEDAX IMPERMEABILIZANTES reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações 
contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso. 
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