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DEFINIÇÃO  

FITA VEDATRINCA é um revolucionário sistema para correção de trincas e fissuras em 
paredes.  

APLICAÇÕES 

Correção de fissuras e trincas superficiais do reboco. 

VANTAGENS 

 Solução definitiva 

 Não precisa quebrar 

 Rápido e fácil 

 Uso interno e externo 

 Anti-mofo 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

A superfície deve estar limpa, livre de pó, isenta de partículas soltas, fungos e totalmente 
seca; 

Se necessário, aplique uma demão de fundo preparador de paredes. 

PREPARO DO PRODUTO 

Pronto para uso. 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

1. Retire a película protetora e aplique a FITA VEDATRINCA centralizando-a com a fissura 
ou a trinca. 

2. Passe levemente a película protetora sobre a FITA VEDATRINCA para garantir perfeita 
aderência. 

3. Aplique uma demão de tinta acrílica sobre a FITA VEDATRINCA e aguarde sua 
secagem. 

4. Aplique uma camada de massa acrílica sobre a FITA VEDATRINCA, deixe secar e lixe 
para o acabamento. 

5. Em superfícies rústicas adicione um pouco de areia fina e seca junto à massa acrílica 
para um melhor acabamento. 

6. Aplique a pintura desejada. 
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PRECAUÇÕES DE USO 

 Para trincas maiores utilize o KIT VEDATRINCA; 

 Certifique-se de que o local está totalmente limpo e seco. 

FERRAMENTEAS 

Tesoura, pincel, celulóide ou espátula.  

CARACTERÍSTICAS 

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Tecido-não-tecido de poliéster. 

ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 

EMBALAGENS 

 5 cm x 3 m 

 5 cm x 5 m 

 5 cm x 10 m 

SEGURANÇA 

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

VALIDADE 

12 meses sem violação da embalagem. 

 

Químico responsável – CRQ 4462935 

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra:     
(11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                        


