
O Vedakoll é um revestimento flexível impermeabilizante, composto por agregados minerais, polímeros,
aditivos fungicida e algicida, pigmentação branca. É monocomponente dissolve em água, (não contém
líquido ou pastas aditivas antes do seu preparo, o armazenamento é mais seguro).
Comercializado em duas versões, no balde contendo 15kg dividido em 3 pacotes de 5kg, com a diluição
forma 21kg e, na embalagem de saco com 10kg, o consumo varia de acordo material, rendimento médio 
de 20m, com duas demãos, (fracionado, facilitando a aplicação de menores quantidades evitando 
desperdícios)
É aplicado na base das placas, conferindo o isolamento contra infiltração de umidade ascendente e outros
materiais que possam causar algum tipo de mancha às placas.

DESCRIÇÃO

O preparo das superfícies consiste em limpar, removendo poeira, óleo, graxa, desmoldantes, borra do
material ou qualquer coisa que possa impedir a boa fixação do produto ou a formação de sua camada.

PREPARO DAS SUPERFÍCIES

VEDAKOLL

FICHA TÉCNICA

O preparo é bastante simples, na própria embalagem (limpa), na versão balde 15kg, dissolve-se o produto
com a quantidade de água indicada na etiqueta do material, mistura-se até que esteja homogêneo e
 isento de grumos, aguardar por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam sobre o produto e 
estará pronto para o uso.

PREPARO 

Maior ou menor quantidade de água pode alterar e prejudicar o produto.

ATENÇÃO 
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www.tecnokoll.com.br  Tel. + 55 11 4617. 8383

Akemi Brasil Ind. e Com. Ltda Tecnokoll Comércio e Importação LTDA

APLICAÇÃO

A aplicação, no modo pintura, após o repouso do preparo, aplicar a primeira
camada com um rolo de lã ou broxa, após a secagem natural de (1 a 3 horas) aplicar
a segunda camada em sentido cruzado a primeira.
Para a garantia da impermeabilização do verso das placas, é imprescindível seguir
criteriosamente o processo de preparo e aplicação supracitada, a Tecnokoll não
recomenda outros métodos de aplicação.

Utilizar o produto em até 2 horas e 30 minutos do seu preparo e, assentar somente após 72h.
Manusear o produto usando os EPIs indicados como luvas de borrachas e óculos de segurança.
Evitar o contato prolongado com a pele, caso haja, lavar as mãos com água limpa em abundância e se
persistir a irritação procurar um médico imediatamente.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
A garantia de desempenho fica assegurada, desde que o preparo e aplicação tenha sido realizados
rigorosamente conforme as instruções.
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