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VEDAX PRIMER ECO
Primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas asfálticas à base d’água

DESCRIÇÃO
VEDAX PRIMER ECO é um primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas
asfálticas à base d’água composto de asfalto modificado e aditivos isento de
solventes, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC).

USOS
✓
✓
✓
✓

Indicado para superfícies de concretos;
Argamassas;
Alvenarias;
Fibra de vidro.

VANTAGENS
✓
✓
✓
✓
✓

Produto de fácil aplicação
Pronto para uso;
Boa aderência na superfície;
Não agressivo ao meio ambiente;
Pode ser aplicado em ambientes fechados.

INSTRUÇÕES DE USO
VEDAX PRIMER ECO, deve ser homogeneizado antes da aplicação.
A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas,
desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material
que possa prejudicar a aderência do VEDAX PRIMER ECO.
Se necessário executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção
aos pontos de escoamento de água.
A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e
areia média, traço 1:3 utilizando água de amassamento composta de 1 volume
VEDAX CHAPISCO PVA e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.
Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima
de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor
acomodação do produto.
Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média,
traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e
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areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume
VEDAX CHAPISCO PVA e 2 volumes de água.
Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de
iniciar a impermeabilização.
Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima
de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor
acomodação do produto.
Preparo do produto
O VEDAX PRIMER ECO já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto
antes e durante a aplicação.
Ferramentas
Rolo de lã de pelo curto.
Pincel ou brocha trincha
Aplicação
O VEDAX PRIMER ECO é aplicado puro, com brocha trincha, pincel ou rolo de
pintura de lã de carneiro em uma única demão, aguardando a secagem por um
período mínimo de 8 horas antes da aplicação do sistema de
impermeabilização.
RESTRIÇÕES DE USO
✓ Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato úmido ou molhado;
✓ Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como
pintura, termoplásticos e sobre outros tipos de impermeabilizantes não
compatíveis;
✓ Áreas expostas a intempéries

RENDIMENTO APROXIMADO
EMBALAGEM
Frasco de 1L
Balde de 18L

RENDIMENTO
3,33 m2
60 m2

CONSUMO
PRODUTO
VEDAX PRIMER ECO

CONSUMO
0,300kg/m2

FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO
VEDAX PRIMER ECO é fornecido em embalagens de 1L, e 18L.
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.
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PRECAUÇÕES
As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao
fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações
constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE
As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em
nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.
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.

