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DEFINIÇÃO  

TELA VEDATRINCA é uma tela para conserto de trincas de alvenaria. 

MASSA VEDATRINCA é uma massa acrílica de alto desempenho e aderência para tapar 
buracos e trincas em paredes. 

KIT VEDATRINCA é um sistema para tratamento de trincas, utilizando-se em conjunto a 

TELA VEDATRINCA e a MASSA VEDATRINCA.  

APLICAÇÕES 

 Correção de trincas de alvenaria e estruturais estabilizadas 

 Preenchimento de buracos em alvenaria 

VANTAGENS 

 Rápido e fácil 

 Solução definitiva 

 Uso interno e externo 

 Fácil de lixar 

 Baixa retração 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

1. Retire o reboco em toda a extensão da trinca, com 12 cm de largura e 3 mm de 
profundidade. 

2. Limpe a área a ser tratada. 

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

PREPARO DO PRODUTO 

Pronto para uso. 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

1. Aplique uma fina camada de MASSA VEDATRINCA e aguarde sua secagem. 

2. Coloque a TELA VEDATRINCA de 10 cm com a bandagem central voltada para a trinca. 

3. Se o sentido da trinca mudar, corte a TELA VEDATRINCA para que a bandagem fique 
sempre sobre a trinca. 
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4. Preencha a superfície com a MASSA VEDATRINCA até nivelar com a superfície. 

5. Se a superfície de tratamento for rústica, acrescente até 300 g de areia à MASSA 
VEDATRINCA para obter a mesma textura; 

6. Espere a MASSA VEDATRINCA secar para lixar e aplique o acabamento desejado. 

PRECAUÇÕES DE USO 

 A bandagem central jamais deve ser colada. 

 Não utilize o sistema em juntas de dilatação. 

 Se a espessura da massa exceder os 3 mm, poderá ocorrer uma pequena retração, 
bastando reaplicar a MASSA VEDATRINCA no local afetado. 

FERRAMENTAS 

Tesoura, desempenadeira de aço ou espátula.  

CARACTERÍSTICAS 

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

TELA VEDATRINCA: Tecido de poliéster. 

MASSA VEDATRINCA: Resina acrílica, cargas inertes e aditivos plastificantes. 

ARMAZENAGEM 

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

EMBALAGENS 

TELA VEDATRINCA: 10 cm x 3 m. 

MASSA VEDATRINCA: 1,5 kg. 

SEGURANÇA 

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

PRIMEIROS SOCORROS 

INGESTÃO: 

Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente. 

CONTATO COM A PELE: 

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

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

INALAÇÃO: 

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 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                        


