
Vedakoll 

Características: O Vedakoll é um impermeabilizante flexível composto por agregados minerais 
e polímeros. Indicado para o tardoz de rochas e pisos cimentícios, inibindo eflorescência e 
infiltração de umidade ascendente. O produto monocomponente é dissolvido em água. 

Preparação da Base: 

As superfícies de aplicação devem estar firmes, limpas e isentas de poeira, óleo, graxa, 
desmoldantes, nada de cimento ou qualquer outro elemento que possa impedir a boa fixação 
do produto ou a formação de sua camada.  

Instruções para uso: 

Misturar em um recipiente plástico, o saco de 10kg do Vedakoll com a quantidade de água na 
proporção recomendada na etiqueta (verso da embalagem). 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e homogênea. 
Deixar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam.
Misturar novamente antes de iniciar a aplicação. 
A aplicação deve ser feita em dupla camada.  
Após o repouso do preparo, encharcar um rolo de lã ou broxa no produto, e aplicar a primeira 
camada no tardoz (verso) e/ou laterais da rocha. Após a secagem natural, aplicar a segunda 
camada em sentido cruzado a primeira. 
Para a garantia da impermeabilização do verso das placas, é imprescindível seguir 
criteriosamente o processo de preparo e aplicação aqui descritos. 
A Akemi não recomenda outros métodos de aplicação.

Dicas especiais: 

Após o preparo, o impermeabilizante deverá ser usado no tempo máximo de 2 horas e 30 
minutos e não deve adicionar mais água. 
Não aplicar o Vedakoll nos dias de chuva em áreas externas e proteger o revestimento após o 
produto aplicado por 24 horas da chuva/umidade. 
Manusear o produto usando os EPIs indicados como luvas de borrachas e óculos de 
segurança. 
Não inalar ou ingerir o produto. Em caso de emergência, dirigir-se ao posto de saúde mais 
próximo e entrar em contato com nossa central telefônica para orientação. Se ocorrer contato 
com os olhos ou a pele, lavar com água abundante. Persistindo a irritação, procurar um médico 
imediatamente. 
Manter fora do alcance de crianças e animais. 
A garantia de desempenho fica assegurada, desde que o preparo e aplicação tenha sido 
realizados rigorosamente conforme as instruções. 

Informações de segurança: verifique ficha segurança para produtos químicos. 

Informações técnicas 

Cor: Branco ou Bege

Validade: aproximadamente 6 meses. Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em 
sua embalagem original devidamente fechada. 

Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento 
e tecnologia de aplicação. Devido a diferentes fatores que influenciam essas informações 
técnicas bem como outro oral ou escrita
– devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para 
avaliar o desempenho do produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.


