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DEFINIÇÃO 
VEDMUR é um material desenvolvido a partir de nobres resinas modificadas, aditivos 
especiais e um poderoso antimofo. 
VEDMUR é à base de água e com seu alto poder de penetração aumenta consideravelmente 
a resistência da superfície proporcionando uma barreira impermeável. 
 
APLICAÇÕES 

Incorporação de partículas soltas em paredes evitando o aparecimento de bolhas na 
pintura 

Prevenção contra eflorescência 

Prevenção de umidade de rodapé 

Impermeabilização de rebocos evitando a formação de mofo 
 
VANTAGENS 

Produto à base de água 

Aceita pintura, massa corrida ou papel de parede 

Uso interno e externo 
 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 

A superfície deve estar regular, limpa, isenta de óleo, poeira, pinturas, papel de parede, 
materiais não 
aderidos, totalmente seca, mofo, bolor, ou qualquer outro material contaminante. 
 
APLICAÇÃO DO PRODUTO 
1. Aplique uma farta demão sobre a superfície evitando o empoçamento em áreas irregulares 
2. Se a superfície for muito porosa aplique uma segunda demão após a secagem da primeira 
3. O intervalo entre demãos pode variar entre 2 e 6 horas dependendo da ventilação, 
umidade e condições do 
ambiente 
 
PRECAUÇÕES DE USO 

Não aplique com a superfície úmida 
 
RENDIMENTO 
De 2 a 6 m² por litro/demão 

Impregnante impermeável endurecedor de superfície 
FERRAMENTAS 
Pincel, broxa ou rolo de lã. 
 
CARACTERÍSTICAS 
COR 
Branco leitoso 
DENSIDADE 
1,01 g/cm³ 
COMPOSIÇÃO BÁSICA 
Polímero, aditivos e antimofo. 
 
ARMAZENAGEM 
Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 
 
EMBALAGENS 
1 litro e 5 litros 
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SEGURANÇA 
Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 
 
PRIMEIROS SOCORROS 
INGESTÃO: 
Não provoque vômito. Procure um médico. 
CONTATO COM A PELE: 
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos. 
CONTATO COM OS OLHOS: 
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um 

oftalmologista.e impermeável endurecedor de superfície 

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

12 meses sem violação da embalagem. 
 
 

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

Químico responsável – CRQ 4462935 


