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DEFINIÇÃO  
VEDBEM COZINHA E BANHEIRO é um impermeabilizante flexível a base de cimentos 
especiais modificados com polímeros acrílicos de excelente qualidade.  
 
VEDBEM COZINHA E BANHEIRO é fácil de aplicar e proporciona economia de tempo e 
mão de obra. Não precisa de proteção mecânica, portanto pode receber acabamento 
cerâmico direto.  
 
APLICAÇÕES  

 Áreas frias (banheiros, cozinhas, lavabos e lavanderias)  

 Construções a seco (drywall)  

 Sacadas/varandas  

 Alicerces  
 
VANTAGENS  

 Mais prático: não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto  

 Flexível: resiste a fissuras e movimentações da superfície  

 Aplicação fácil como pintura  

 Aprovado para uso em água potável  

 Ecológico base d’água  

 Perfeita combinação entre resistência e elasticidade  
 
PREPARO DA SUPERFÍCIE  
1. O local deve estar limpo, isento de partículas soltas, natas de cimento, resíduos de 
desmoldante, pedaços de madeira, pontas de ferro, etc.  

2. Se o substrato for muito liso, lixe, escove ou faça um jateamento abrasivo.  

3. Sempre umedeça a superfície antes de aplicar a primeira demão.  

VEDBEM COZINHA E BANHEIRO 
Membrana impermeabilizante flexível  
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PREPARO DO PRODUTO  
1. Coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido) em um recipiente 
limpo e estanque.  

2. Misture bem até obter uma consistência plástica. Havendo possibilidade, recomendamos 
um misturador de tintas de baixa rotação para melhor homogienização  

3. Mexa sempre durante a aplicação.  
 
APLICAÇÃO DO PRODUTO  
Áreas molháveis e construções a seco (drywall):  
1. Antes do acabamento, trate todas as tabulações e canos passantes com ELASTIQUE. *  

2. Aplique três demãos cruzadas de VEDBEM COZINHA E BANHEIRO sobre o contra-piso 

e, junto às paredes subindo 30 centímetros com intervalos entre demãos de 6 horas.  

3. No box, aplique três demãos cruzadas sobre o emboço até dois metros de altura.  

4. Em áreas sujeitas à movimentação, estruture os cantos, parede/piso, com a TELA 
VEDATRINCA** na segunda demão.  

5. Para o acabamento ter uma boa aderência sobre a impermeabilização, utilize uma 
argamassa colante de assentamento.  
 
Muros de arrimo:  
1. Sobre a superfície regularizada aplique de três a quatro demãos de VEDBEM COZINHA E 
BANHEIRO.  

2. Quando a área estiver sujeita a movimentação, estruture a segunda demão com a TELA 
VEDATRINCA** 1 x 50 m.  

3. Aterros acima de 2 metros providenciar um sistema de drenagem.  
 
Piscinas e reservatórios enterrados:( não sujeitos a lençol freático)  

1. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia com um traço de 1:3.  

2. Crie um rebaixo de aproximadamente 1 cm x 1 cm em torno dos dispositivos.  

3. Sobre a superfície levemente umedecida, aplique a primeira demão de VEDBEM 
COZINHA E BANHEIRO aguardando sua total secagem.  

4. Aplique a segunda demão de VEDBEM COZINHA E BANHEIRO estruturando com uma 
camada de TELA VEDATRINCA 1 x 50 m, sobrepondo 10 cm nas emendas.  
 
5. Aplique mais uma ou duas demãos de VEDBEM COZINHA E BANHEIRO até atingir o 
consumo necessário e o recobrimento total da tela.Calafete os rebaixos dos dispositivos com 
ELASTIQUE*.  

VEDBEM COZINHA E BANHEIRO 
Membrana impermeabilizante flexível  
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6. Aguarde sempre a secagem da demão anterior.Intervalo de 6 horas.  

7. Após a execução da impermeabilização, aguarde de três a cinco dias e realize o teste de 
estanqueidade por 72 horas, a fim de detectar eventuais falhas no processo.  
 
Sacadas:  
1. Regularize a superfície com argamassa de cimento e areia com caimento mínimo de 2% 
em direção aos coletores.  

2. Crie um rebaixo de aproximadamente 1cm x 1cm em torno das tubulações.  

3. Com a argamassa totalmente seca, calafete os rebaixos com o ELASTIQUE*.  

4. Aplique de três a quatro demãos cruzadas de VEDBEM COZINHA E BANHEIRO 
estruturando a segunda demão com a TELA VEDATRINCA** 1 x 50m. Suba com a 
impermeabilização 30 cm nas paredes, recubra muretas com até 60 cm e avance 30 cm para 
área interna do local a ser tratado.Intervalo de 6 horas entre demãos  

5. Após o termino da aplicação a tela deve estar totalmente recoberta.  
 
Alicerce:  
1. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia.  

2. Sobre a superfície regularizada e levemente umedecida, aplique de duas a três demãos 
cruzadas de VEDBEM COZINHA E BANHEIRO descendo no mínimo 30 cm nas laterais.  

3. Após execução da alvenaria, suba com a impermeabilização 30cm nas paredes a partir do 
alicerce.  
 
*selante de poliuretano da MACTRA  
**tela de poliéster 0,25x5 m e 1 x50m da Mactra  
 
PRECAUÇÕES DE USO  

 A eficiência da VEDBEM COZINHA E BANHEIRO depende da qualidade da aplicação, 
como obedecer ao consumo citado e evitar falha na cobertura (buracos).  

 Nunca adicione água ao produto.  

 Utilize dentro de 2 horas.  

 Mantenha ao abrigo do sol.  

 Em reservatórios ou caixas de água, lave o local com detergente neutro antes da 
utilização.  

 Para impermeabilização de lajes, utilize o VEDATRINCA com a TELA VEDATRINCA.  
 
RENDIMENTO Aplicação  Número de demãos  Rendimento total  
Áreas frias, muros de arrimo, 
sacadas, piscinas e 
reservatórios  

3 a 4 demãos  3,5 kg / m2  

Alicerce  2 a 3 demãos  3,0 kg / m²  

 

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  


