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DEFINIÇÃO  

VEDBEM BLOCO é um revestimento impermeável para exteriores. 

VEDBEM BLOCO é bi-componente, à base de acrílico cimentício, fungicidas e 
impermeabilizantes. 

APLICAÇÕES 

 Impermeabilização de paredes externas contra batida de chuva 

 Bloco de cimento aparente 

 Bloco cerâmico 

 Selador impermeável para tintas PVA ou acrílica 

VANTAGENS 

 Impermeabilizante super resistente 

 Econômico e fácil de aplicar 

 Formulação exclusiva com excelente resistência a intempéries 

 Ótima aparência 

 Funciona como selador ou acabamento 

 Disponível nas cores cinza e branco 

 Absorve fissuras de retração da argamassa 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

1. O local deve estar limpo, isento de partículas soltas, fuligem e fungos. 

2. Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, lixe ou escove. 

3. Preencha pequenos buracos ou imperfeições com uma argamassa de cimento e areia. 

4. Trate eventuais trincas com o VEDBEM TRINCA MACTRA OU KIT VEDATRINCA 
MACTRA 

5. Quando necessário, aplique um fundo preparador de paredes. 

6. Umedeça a superfície antes da aplicação da primeira demão.  
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PREPARO DO PRODUTO 

1. Coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido). 

2. Misture bem até obter uma perfeita homogeneidade. 

3. Deixe descansar por aproximadamente 2 minutos e misture novamente. 

4. Mexa sempre durante a aplicação. 

5. Havendo possibilidade, recomendamos um misturador de tintas de baixa rotação. 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 Em superfícies lisas, utilize trincha, pincel, broxa ou rolo de pintura em duas ou três 
demãos. 

 Em superfícies porosas, utilize trincha, pincel ou broxa em três demãos. 

 Tempo entre demãos: 6 horas. 

PRECAUÇÕES DE USO 

 A perfeita cobertura da superfície pelo VEDBEM BLOCO é que irá proporcionar total 
impermeabilidade. 

 Nunca coloque água. 

 Feita a mistura, utilize em no máximo 1h30. 

 Mantenha ao abrigo do sol. 

 Não aplique com o tempo chuvoso.  

RENDIMENTO 

Superfícies
lisas ou 
com baixa
porosidade

Superfícies
irregulares
ou porosas

2 demãos

3 demãos

150 g/m²/demão

●

●

400 g/m² 
na 1  demão

150 g/m² 
nas demãos 
subsequentes

a

Rendimento
aproximadoAplicação

Número
de demãos

 

FERRAMENTAS 

 Broxa, pincel ou trincha de nylon; 
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 Rolo de lã. 

CARACTERÍSTICAS 

COR 

Componente A: Líquido branco. 

Componente B: Pó cinza ou branco. 

DENSIDADE 

Componente A: 1,01 a 1,03 g / cm³. 

Componente B: 1,35g / cm³. 

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Componente A: Emulsão acrílica. 

Componente B: Cimento, aditivos e minerais. 

ARMAZENAGEM 

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

EMBALAGENS 

 18 Kg 

SEGURANÇA 

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

PRIMEIROS SOCORROS 

INGESTÃO: 

Componente A: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente. 

Componente B: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente. 

CONTATO COM A PELE: 

Componente A: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e depois lave com água 
e sabão neutro. Em caso de maior irritação, procure um médico. 

Componente B: lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e depois com água e 
sabão neutro. 
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CONTATO COM OS OLHOS: 

Componentes A e B: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, 
procure um oftalmologista. 

INALAÇÃO: 

Componentes A e B: Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação, e se 
necessário procure um médico. 

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais próximo. 

VALIDADE 

8 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                        


