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VEDAX PLAST

Aditivo plastificante incorporador de AR
DESCRIÇÃO:
VEDAX PLAST é um aditivo liquido concentrado incorporador de ar que quando adicionado em
argamassas de cimento e areia proporciona excelentes características de trabalhabilidade e
plasticidade. Melhora substancialmente a aderência e reduz a formação de trincas por retração.
USOS:
✓ Em argamassas de assentamento de blocos, alvenaria, reboco interno e externo e
revestimentos de pisos e rodapés.
VANTAGENS:
✓ Isento de cloretos e fornecido pronto para o uso;
✓ Melhora a trabalhabilidade e consistência da argamassa;
✓ Evita o aparecimento saponificação e eflorescências;
✓ Reduz ou elimina o uso da cal nas argamassas;
✓ Reduz a permeabilidade minimizando as fissuras por retração;
✓ Aumento na resistência mecânica, pois reduz a quantidade de água da argamassa.
INSTRUÇÕES DE USO APLICAÇÃO:
A dosagem do VEDAX PLAST pode variar em função do consumo de cimento e quantidade de água
utilizada na argamassa. O VEDAX PLAST tem ação plastificante que reduz a quantidade de água do
amassamento proporcional a dosagem do aditivo.
O aditivo deve ser adicionado a água de amassamento, nunca na mistura seca da argamassa.
VEDAX PLAST deve ser usado na dosagem de 0,2 a 0,5% sobre a massa de cimento.
CUIDADOS NA APLICAÇÃO:
Sempre misturar e/ou agitar o VEDAX PLAST antes do uso para uma boa homogeneização.
USO EM BETONEIRAS:
Com a betoneira em movimento:
1° Colocar na betoneira 50% do volume de água prevista.
2° Adicionar o VEDAX PLAST conforme proporção (0,2% ou 0,5%)
3° Adicionar Areia e Cimento.
4° Adicionar aos poucos o restante da água observando o ponto ideal da argamassa, tomando
cuidado para não adicionar muita água.
USO EM MASSEIRAS:
1° Adicionar na masseira e misturar bem a areia com o cimento
2° Misturar o VEDAX PLAST com cerca de 60% da água normalmente usada e adicionar a mistura,
adicionando o restante da água aos poucos até que a argamassa atinja o ponto ideal, lembrando
que este produto reduz a quantidade de água.
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VEDAX PLAST pode ser usado em conjunto com o produto VEDAX 1, obtendo uma argamassa
plástica e impermeável, para este fim proceder da seguinte maneira:
1° Separe a quantidade de água prevista para o preparo da argamassa em duas partes.
2° Na primeira parte da água misture o VEDAX PLAST conforme proporção 0,2% ou 0,5% e adicione
esta mistura a areia e o cimento, misture bem.
3° Na segunda parte da água prevista para o preparo da argamassa misture o VEDAX 1 e adicione
a argamassa e misture bem.
4° Caso necessite coloque mais água até chegar ao ponto ideal da argamassa.
NOTAS:
A. VEDAX PLAST pode apresentar variações de cor, portanto, esta alteração não afeta o
desempenho do produto.
B. O desempenho deste produto depende da qualidade e da granulometria da areia a ser usada.
PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:
CARACTERÍSTICAS
Aspecto visual

Marrom

Massa específica

1,00 a 1,02 g/ cm³

pH

9,0 a 11,0

Compatível com os cimentos

CPI, CPII, CPIII, CPIV e CPV

Teor de adição sobre a massa de cimento

0,2% a 0,5%

RENDIMENTOS TEÓRICOS APROXIMADOS:
EMBALAGEM

RENDIMENTO EM RELAÇÃO A MASSA DE CIMENTO
0,2% (VEDAX PLAST)

0,5% (VEDAX PLAST)

Frasco 1 Litro

1,6 a 2,2 m³ de argamassa aplicada

0,6 a 0,9 m³ de argamassa aplicada

Galão 3,6 Litros

6,0 a 8 m³ de argamassa aplicada

2,4 a 3,2 m³ de argamassa aplicada

Balde 18 Litros

30 a 40 m³ de argamassa aplicada

12 a 16 m³ de argamassa aplicada

Tambor 200 Litros

330 a 445 m³ de argamassa aplicada

135 a 180 m³ de argamassa aplicada

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:
VEDAX PLAST é fornecido em embalagens de 1 L, 3,6 L, 18 L e 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 24 meses.
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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.
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.

