
As melhores
marcas pelo 
menor preço
você encontra
aqui.

CATÁLOGO
DE PRODUTOSIMPERMEABILIZANTES



Seja qual for
a solução que
você procura,
nós temos o
produto ideal.

Pelo
menor
preço.

Pare de pagar mais caro em impermeabilizantes 
nas lojas não especializadas.

Nossa revenda técnica possui como parceiros 
os maiores e melhores fabricantes de produtos 
impermeabilizantes do Brasil, como Denver, 
MC-Bauchemie, Sika e Vedacit. O que há de 
mais avançado em impermeabilização, nós 
temos.

Tudo isso pelo menor preço do mercado!

Então, quando precisar de impermeabilizantes, 
venha para a Vedatexa. Aqui a gente resolve o 
problema.
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Adesivos

Adesivos

Adesivos são produtos desenvolvidos com o objetivo de 
incorporar características adesivas e impermeabilizantes com 
as seguintes finalidades:

•	 Colagem de diversos materiais ao concreto e entre si, tais 
como, peças de concreto ou argamassa, cerâmicos, vítreos, 
metálicos, pedras ornamentais, madeira etc
•	 Ponte de aderência de elevado desempenho para colagem 
do concreto ou argamassa frescos sobre o concreto existente
•	 Reconstituição de seções submetidas a esforço de tração
•	 A ancoragem de barras e parafusos metálicos

Em sua maioria, são adesivos estruturais de base epóxi que 
apresentam altíssimas resistências em baixas idades e alta 
fluidez, possibilitando a aplicação até mesmo em locais de 
difícil acesso.

Proporcionam alto rendimento e excelente aderência a vários 
tipos de substratos, sendo indicado para colagem, mesmo 
entre si, de concreto, ferro, madeira, pedra, entre outros, como 
já citado anterirmente.

Oferecem ótima resistência à água, óleo, graxa e meio agressivo, 
além de poderem ser aplicados também em superfícies úmidas, 
não encharcadas.
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Adesivos

Compound Adesivo

Apresenta excelente desempenho nas 
colagens dos mais diversos materiais 
empregados na construção civil. 
Oferece ótima resistência a água, óleo, 
graxa e meio agressivo. COMPOUND 
ADESIVO apresenta resistência inicial 
em 24 horas e resistência máxima final 
7 dias depois da aplicação.

Uso

•	 Colagem de concreto, ferro, madeira, 
azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, 
vidro e plásticos
•	 Recolocação de azulejos soltos em 
piscinas sem necessidade de esvaziá-
las
•	 Reparos em concreto
•	 Conserto de embarcações
•	 Ancoragens
•	 Chumbamentos
•	 Pode ser aplicado em superfícies 
úmidas, embora não encharcadas

Consumo

1,5 kg/m2/mm de espessura

Embalagem

Lata de 1 kg (Componente A + B)
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Adesivos

Compound Adesivo Gel

Adesivo estrutural de base epóxi que 
apresenta altíssimas resistências em baixas 
idades, alta fluidez, possibilitando a aplicação 
até mesmo em locais de difícil acesso. 
Proporciona alto rendimento e excelente 
aderência a vários tipos de substratos, sendo 
indicado para colagem, mesmo entre si, de 
concreto, ferro, madeira, pedra etc. Oferece 
ótima resistência a água, óleo, graxa e meio 
agressivo. Pode ser aplicado em superfícies 
úmidas, embora não encharcadas. 
Apresenta resistência inicial em 12 horas e 
resistência máxima final 7 dias depois da 
aplicação.

Uso

•	 Colagem de concreto, ferro, madeira, 
azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, 
vidro, plásticos
•	 Reparos em concreto
•	 Grauteamentos especiais
•	 Revestimentos de vertedouros
•	 Revestimentos de pisos industriais
•	 Ancoragens
•	 Chumbamentos

Consumo

•	 Colagens e reparos: mínimo 1,5 kg/m²/
mm
•	 Revestimentos: mínimo 3,0 kg/m²
•	 Grauteamentos: mínimo 0,50 kg/m²
•	 Ancoragens e chumbamentos: varia 
conforme diâmetros do furo, diâmetro da 
barra e profundidade de ancoragem.

Embalagem

Lata de 1 kg (A+B)
Galão de 5 kg (A+B)
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Adesivos

Compound TIX

Adesivo estrutural de base epóxi, que 
apresenta altas resistências em baixas 
idades, baixa fluidez, caracterizando 
um comportamento tixotrópico, 
possibilitando o não escorrimento, 
o que possibilita a aplicação em 
superfícies verticais. Proporciona 
excelente aderência a vários tipos 
de substratos, sendo indicado para 
colagem, mesmo entre si, de concreto, 
ferro, madeira, pedra, etc. Oferece 
ótima resistência a água, óleo, graxa 
e meio agressivo. Pode ser aplicado 
em superfícies úmidas, mas não 
encharcadas, apresentando resistência 
inicial em 24 horas e resistência máxima 
final 7 dias depois da aplicação.

Uso

•	 Colagem de concreto, ferro, madeira, 
azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, 
vidro, plásticos
•	 Reparos em concreto
•	 Ancoragens
•	 Chumbamentos

Consumo

•	 Colagens e reparos: mínimo 1,7 kg/
m²/mm
•	 Ancoragens e chumbamentos: varia 
conforme diâmetros do furo, diâmetro 
da barra e profundidade de ancoragem

Embalagem

Lata de 1 kg (A+B)
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Adesivos

DENVERPÓXI

Adesivo estrutural de consistência 
fluída, à base de resina epóxi isenta de 
solvente, de média viscosidade e pega 
normal.

Uso

•	 Colagem de diversos materiais ao 
concreto e entre si, tais como, peças 
de concreto ou argamassa, cerâmicos, 
vítreos, metálicos, pedras ornamentais, 
madeira etc.
•	 Ponte de aderência de elevado 
desempenho para colagem do concreto 
ou argamassa frescos sobre o concreto 
existente
•	 Reconstituição de seções submetidas 
a esforço de tração
•	 A ancoragem de barras e parafusos 
metálicos

Consumo

0,80 a 1,50 kg/m²/mm

Embalagem

Conjunto 1 kg (A+B)
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Adesivos

MC DUR 1300

Adesivo estrutural, fluído, à base de 
resina epóxi. Adesivo estrutural de pega 
normal, bi-componente, para colagens 
em geral. Composto por resina epóxi de 
média viscosidade, isto é, fluído porém 
não autonivelante. Impermeável a água 
e óleos, com elevada capacidade de 
impregnação e fácil aplicação.

Uso

•	 Colagens estruturais em geral, 
como concreto novo e antigo, chapas 
metálicas, etc
•	 Ancoragem de concreto e aço
•	 Fixação horizontal de chumbadores, 
calhas, etc
•	 Reforço de estruturas existentes
•	 Ponte de aderência para concreto e 
argamassa de reparo

Consumo

De 0,8 a 1,0 kg/m², dependendo da 
rugosidade do substrato

Embalagem

Conjunto de 6 latas de 1,0 kg
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Adesivos

MC DUR 1300 TX

Adesivo estrutural, tixotrópico, à base de 
resina epóxi. Adesivo estrutural de pega 
normal, bi-componente, para colagens 
em geral. Composto por resina epóxi 
de alta viscosidade para aplicações 
verticais e fundo de lajes. Impermeável a 
água e óleos, com elevada capacidade 
de impregnação e fácil aplicação.

Uso

•	 Colagens estruturais em geral, 
como concreto novo e antigo, chapas 
metálicas, etc
•	 Ancoragem de concreto e aço
•	 Fixação horizontal de chumbadores, 
calhas, etc
•	 Reforço de estruturas existentes
•	 Ponte de aderência para concreto e 
argamassa de reparo

Consumo

De 0,8 a 1,0 kg/m², dependendo da 
rugosidade do substrato

Embalagem

Conjunto de 6 latas de 1,0 kg
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Adesivos

Sikadur 31

Adesivo estrutural à base de resina 
epóxi, de alta viscosidade (tixotrópico), 
bi-componente e de pega normal.

Uso

•	 Colagem entre concreto velho e 
concreto novo
•	 Fixação de apoios estruturais
•	 Ancoragem de cabos
•	 Colagem entre elementos pré-
moldados
•	 Juntas de concretagem (juntas frias)
•	 Fixação de chumbadores, calhas e 
guias, na horizontal, em fundos de vigas 
e lajes
•	 Reparos em arestas de concreto 
aparente, trincas e defeitos superficiais
•	 Adesivo para colagem da Manta de 
Hypalon Sikadur Combiflex
•	 Colagem não estrutural de peças 
soltas de azulejos em piscinas
•	 Colagem de bicos ou niples para 
injeção de resina epóxi de baixa 
viscosidade em trincas passivas

Consumo

1,7 kg/m² por mm de espessura

Embalagem

Lata com 1kg (A+B)
Componente A: 670 g
Componente B: 330 g
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Adesivos

Sikadur 32

É um adesivo estrutural à base de 
resina epóxi, de média viscosidade 
(fluido), bicomponente e de pega 
normal, especialmente formulado para 
ancoragens em geral e colagens de 
concreto velho com concreto novo e 
chapas metálicas ao concreto. Embora 
possua consistência fluida, não é 
autonivelante.

Uso

•	 Colagem entre concreto velho 
e concreto novo Fixação de apoios 
estruturais
•	 Ancoragem de cabos
•	 Colagem entre elementos pré-
moldados
•	 Juntas de concretagem (juntas frias)
•	 Fixação de chumbadores, calhas e 
guias, na horizontal
•	 Reparos em arestas de concreto 
aparente, trincas e defeitos superficiais

Consumo

1,70 kg/m² por mm de espessura.

Embalagem

Caixa com 6 latas com 1kg cada (A+B)
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Adesivos

Sikadur Epóxi

Adesivo estrutural à base de resina 
epóxi, de média viscosidade (fluido), 
bi-componente e de pega normal, 
formulado para colagem de superfícies 
de concreto, argamassa, cimento-
amianto, madeira, cerâmica, mármore, 
epóxi e aço.

Uso

Colagem entre concreto velho e 
concreto novo
Fixação de apoios estruturais
Ancoragem de cabos
Colagem entre elementos pré-
moldados
Juntas de concretagem (juntas frias)
Fixação de chumbadores, calhas e 
guias, na horizontal
Reparos em arestas de concreto 
aparente, trincas e defeitos superficiais

Consumo

1,70 kg/m² por mm de espessura

Embalagem

Caixa com 6 Conjuntos de 1kg (A+B)
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Aditivos

Aditivos

Aditivos são produtos formulados para serem somados ao 
concreto ou a argamassas incorporando às suas propriedades 
físicas características plastificantes e impermeabilizantes,  
servindo ainda como aceleradores ou retardadores do tempo de 
pega da massa. Assim, seu manuseio e emprego são facilitados, 
oferecendo vantagens que naturalmente não são obtidas se 
tratados normalmente. Além disso, aumentam a durabilidade 
do produto final principalmente pela redução da relação água/
cimento. Ou seja, os aditivos são incorporados à mistura de 
cimento, água, areia e brita para proporcionar características 
especiais ao concreto, alterando as propriedades do material no 
estado fresco ou endurecido, sendo utilizados para ampliar as 
qualidades minimizando as desvantagens da mistura. 

Os principais objetivos dos aditivos para concreto são:

•	 Ampliar as qualidades de um concreto
•	 Minimizar seus pontos fracos
•	 Aumentar a plasticidade do concreto
•	 Reduzir o custo em termos de consumo de cimento
•	 Acelerar ou retardar o tempo de pega
•	 Reduzir a retração
•	 Aumentar a durabilidade
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Aditivos

Bianco

É uma resina sintética, de alto 
desempenho, que proporciona 
excelente aderência das argamassas aos 
mais diversos substratos. Confere maior 
elasticidade e, assim, maior resistência 
ao desgaste e aos choques. Aumenta 
a impermeabilidade e evita a retração 
das argamassas. Pode ser usado em 
áreas externas e internas ou sujeitas à 
umidade.

Uso

•	 Chapisco nos mais diversos 
substratos, inclusive EPS (Isopor)
•	 Chapisco projetado
•	 Reparo de pouca espessura em 
concreto e alvenaria
•	 Execução de piso, rejuntamento
•	 Fixador de caiação
•	 Assentamento de azulejo, cerâmica
•	 Plastificante para gesso
•	 Fixador para o CIMENTOL e outras 
tintas minerais

Consumo

Composto adesivo p/ chapisco: 300 g/
m²
Composto adesivo p/ chapisco rolado: 
200 g/m²
Reparos, revestimentos e pisos: 400 g/
m²/cm

Embalagem

Balde de 18 kg
Galão de 3,6 kg
Pote de 1 kg
Tambor de 200 kg
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Aditivos

Cemix

Aditivo plastificaste que permite reduzir 
a água do concreto. Assim, além de 
aumentar as resistências mecânicas, 
proporciona concretos homogêneos, 
coesos e com maior impermeabilidade. 
Concretos executados com CEMIX 
apresentam ótima aparência, elevadas 
resistências e alta durabilidade. Caso 
se reduza o volume de água original 
do traço, CEMIX possibilita a obtenção 
de concretos com ótima plasticidade, 
porém com as vantagens resultantes de 
uma baixa relação água/cimento.

Uso

•	 Concretos com altas resistências
•	 Concretos bombeados
•	 Concretos aparentes

Consumo

0,17 L a 0,25 L sobre a massa de cimento. 
Mediante a realização de ensaios, pode-
se utilizar dosagens maiores.

Embalagem

Balde de 20 Kg
Tambor de 230 Kg



22 |  Vedatexa

Aditivos

Denvercal

•	 Redutor de água de amassamento 
para argamassas

Consumo

100 ml para cada saco de 50 Kg de 
cimento

Embalagem

Frasco dosador 1 L
Galão 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 200 L

Aditivo líquido plastificante e estabilizador 
à base de polímeros selecionados, 
especialmente dosado para proporcionar 
às argamassas excelente trabalhabilidade, 
aderência e liga, reduzindo a formação de 
fissuras por retração na secagem.

Uso

•	 Argamassas de assentamento, reboco e 
revestimento interno e externo
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Aditivos

DenverFix Chapisco

Consumo

•	 Chapisco / Composto adesivo 0,30 
L/m²/cm*
•	 Pisos 0,50 L/m²/cm/cm*
•	 Revestimentos 0,40 L/m²/cm*
•	 Colagem de cerâmica e azulejo 0,40 
L/m²/cm*

* variável em função do tipo de superfície

Embalagem

Pote 1 L
Galão 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 200 L

Adesivo líquido, à base de resinas 
sintéticas dispersas em meio aquoso, não 
reemulsionável em água e compatível com 
cimento e cal.

Uso

•	 Adesivo para argamassas de cimento e 
areia ou mistas, em áreas internas e externas
•	 Adesivo para chapisco convencional ou 
rolado, em áreas internas e externas
•	 Ponte de aderência entre argamassas 
novas e antigas
•	 Execução de argamassas para reparos
•	 Aditivo em pisos cimentados, estucados, 
pinturas de cal e tintas em pó
•	 Argamassas de rejuntamento e 
assentamento de pisos e azulejos
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Aditivos

DenverFix Acrílico

Adesivo líquido de alta performance, à 
base de resina acrílica dispersa em meio 
aquoso, não reemulsionável em água, 
compatível com cimentos e cal.

Uso

Calafetação de trincas, fissuras, juntas de 
acabamento e arremates em concreto, 
madeira, fibrocimento, cerâmica, pedra, 
alvenaria, alumínio, entre outros, em 
superfícies verticais.

Consumo

0,3 a 0,6 L/m²/cm - consumo variável 
em função das diversas formas de 
aplicação e do fator água/cimento 
utilizado para cada caso

Embalagem

Balde 18 L
Tambor 200 L
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Aditivos

Impersika

Aditivo líquido para impermeabilizar 
argamassas que adicionalmente possui 
um efeito plastificante, permitindo 
melhorar a trabalhabilidade das 
argamassas sem necessidade de 
aumentar a água utilizada no seu 
preparo.

Usos

•	 Rebocos internos e externos
•	 Argamassas de assentamentos de 
blocos e tijolos para evitar umidade 
ascendente
•	 Subsolos, fundações e pisos
•	 Muros de arrimo
•	 Piscinas, reservatórios e caixas d’água
•	 Túneis e galerias

Consumo

Revestimento interno/externo
Cimento: cal: areia 1:2:8 / 1:2:10
1litro de ImperSika / 50kg aglomerante

Revestimento Impermeável de caixas 
d’água, piscinas, alicerces e paredes em 
contato com o solo
Cimento: areia 1:3
1litro de ImperSika / 50kg de cimento

Regularização de subsolos, túneis e 
porões
Cimento: areia 1:2,5
1litro de ImperSika / 50kg de cimento 

Embalagem

Balde 18 litros
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Aditivos

Impersika em pó

Aditivo em pó para impermeabilizar 
concretos e argamassas. Reage com 
o cimento durante o processo de 
hidratação, dando origem a substâncias 
minerais que bloqueiam a rede 
capilar, proporcionando uma elevada 
impermeabilidade ao concreto ou 
argamassa.

Uso

•	 Rebocos internos e externos
•	 Argamassas de assentamentos de 
blocos e tijolos para evitar umidade 
ascendente
•	 Subsolos, fundações e pisos
•	 Concreto impermeável
•	 Muros de arrimo
•	 Piscinas, reservatórios e caixas de 
água
•	 Túneis e galerias

Consumo

Adicionar o ImperSika Pó ao cimento 
seco na dosagem de 2% de ImperSika 
Pó em relação ao peso de cimento no 
traço (1 caixa de IMPERSIKA PÓ para 
cada saco de cimento de 50kg). Em 
seguida adicionar os agregados (areia 
para argamassa, ou areia e pedra para 
concreto).

Embalagem

Caixa 1kg
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Aditivos

Murafan 38

Adesivo líquido polimérico a base de 
PVA que proporciona alta aderência 
indicado principalmente para chapiscos,
argamassas e gesso

Uso

•	 Chapisco em alvenaria, concreto e 
isopor (EPS)
•	 Chapisco rolado e projetado
•	 Adesivo para argamassas de reparo, 
reboco e regularização de pisos
•	 Plastificante e retardador para gesso
•	 Adesivo para estucamento e fixador 
de caiação

Consumo

Chapisco Tradicional (Interno): Cimento 
/ Areia (1:3) - Murafan 38 / Água (1:3)

Chapisco Tradicional (Externo): Cimento 
/ Areia (1:3) - Murafan 38 / Água (1:3)

Argamassa Fina de Regularização: 
Cimento / Areia (1:2) - Murafan 38 / 
Água (1:3) / Espessura: até 10 mm

Argamassa de Reparo: Cimento / 
Areia (1:2) - Murafan 38 / Água (1:3) / 
Espessura: 10 mm

Aplicação em Gesso: Murafan 38 / Água 
/ Gesso - (1:2:4)

Embalagem

Balde 18 kg
Tambor de 200 kg
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Aditivos

Murafan 39

Adesivo líquido polimérico de base 
acrílica de alto desempenho que 
proporciona alta aderência indicado 
para chapiscos e argamassas.

Uso

•	 Chapisco em alvenaria, concreto e 
isopor (EPS)
•	 Chapisco rolado e projetado
•	 Adesivo para argamassas de reparo, 
reboco e regularização de pisos de 
maior espessura
•	 Adesivo para argamassas sobre 
concreto lisos
•	 Adesivo para estucamento

Consumo

Chapisco Tradicional (Interno): Cimento 
/ Areia (1:3) – Murafan 39 / Água (1:6)

Chapisco Tradicional (Externo): Cimento 
/ Areia (1:3) – Murafan 39 / Água (1:6)

Argamassa Fina de Regularização: 
Cimento / Areia (1:2) – Murafan 39 / 
Água (1:5) / Até 30 mm de espessura

Argamassa de Reparo: Cimento / Areia 
(1:3) – Murafan 39 / Água (1:6) /  De 10 a 
30 mm de espessura

Embalagem

Balde 18 kg
Tambor 200 kg
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Aditivos

Sika 2

Aditivo líquido de pega ultra-rápida para 
ser utilizado em pastas de cimento. 
Apresenta início de pega entre 10 e 
15 segundos e o fim entre 20 e 30 
segundos, possuindo alta aderência e 
grande poder de tamponamento.

Uso

Selar rapidamente, mesmo com 
pressão hidráulica, fissuras e buracos 
em concreto, rocha ou alvenaria onde 
há infiltração de água em:

•	 Túneis
•	 Metrô
•	 Porões
•	 Caves
•	 Poços
•	 Cofres
•	 Paredes

Todavia é uma solução temporária, até 
que a impermeabilização definitiva seja 
realizada com calma.

Consumo

500 ml por Kg de cimento

Embalagem

Saco 1L
Bombona 3,6L
Balde 18L
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Aditivos

Sika 3 Plus

•	 Reparos urgentes
•	 Chumbamentos urgentes
•	 Apoio de maquinas
•	 Em serviços onde seja necessária 
uma rápida liberação da área

Consumo

A dosagem ideal do produto para cada 
caso depende da velocidade de pega 
e endurecimento desejados, do traço 
de concreto ou argamassa utilizado, 
da qualidade dos seus constituintes, 
das condições locais de aplicação e, 
principalmente, da qualidade e tipo de 
cimento utilizado. A mesma, devera 
ser determinada através de ensaios 
preliminares com os materiais da obra. 
Os valores abaixo podem ser utilizados 
como referência:

Para o preparo de argamassas, utilizar 
aproximadamente 4% de Sika-3 PLUS 
em relação ao peso do cimento, ou 
seja, 2 litros para cada saco de cimento 
de 50 kg.

Para o preparo de concreto, utilizar de 
0,5% a 2,0% de Sika-3 PLUS em relação 
ao peso do cimento, ou seja, de 250 ml 
a 1000 ml para cada saco de cimento 
de 50 kg.

Embalagem

Saco 1 litro ( Caixa com 12 sacos)
Balde 18L

Aditivo liquido acelerador de pega e 
endurecimento, livre de cloretos, para 
utilização em argamassa e concreto 
simples ou armados.

Uso

Preparo de argamassas e concretos 
simples ou armados quando se requer 
endurecimento rápido, a serem 
utilizados em:
•	 Calçadas e pisos
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Aditivos

Sika Chapisco

Adesivo à base de polímeros estirenados 
e acetato de vinila compatível com o 
cimento, que proporciona alta aderência 
em chapisco e argamassas em diversos 
substratos. Reduz a permeabilidade e 
retração das argamassas, melhorando 
também a coesão.

Uso

•	 Chapiscos em alvenaria e concreto, 
inclusive isopor (EPS)
•	 Chapisco tradicional e rolado, 
reduzindo perdas de material
•	 Adesivo para reparos, revestimentos, 
redularização e pisos
•	 Adesivo para tintas cimentícias em 
pó, fixador de caiação e pintura látex
•	 Adesivo adicionado ao gesso para 
fixação de sancas e molduras
•	 Regularização de pouca espessura 
onde serão instalados pisos laminados 
e carpetes de madeira e nylon

Consumo

•	 Chapisco tradicional: 250 a 350 ml/
m² por 1 mm de espessura
•	 Chapisco rolado: 200 a 300 ml/m² 
por 1 mm de espessura
•	 Chapisco em piso: 250 a 350 ml/m² 
por 1 mm de espessura
•	 Argamassa: 400 a 500 ml/m² por 1 
cm de espessura
•	 Ponte de aderência: 100 a 300 ml/
m² de reparo

Embalagem

Frasco 1 L
Balde 18 L
Bombona 3,6 L
Tambor 200 L
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Aditivos

Sika Concreto Forte

Sika Concreto Forte é um aditivo 
líquido plastificante de pega normal 
para concreto que permite trabalhar 
diversos tipos de concreto. É um aditivo 
compatível com a maioria dos cimentos, 
não tendo nenhuma restrição prévia 
quanto ao tipo do cimento.

Uso

Utilizado como plastificante para a 
produção de:
Concreto convencional e concreto 
armado
Concreto impermeável
Pisos
Fundação
Parede
Pilares
Piers

Consumo

Sika Concreto Forte deve ser adicionado 
junto com a água de amassamento 
do concreto. Nunca adicione Sika 
Concreto Forte sobre a mistura seca do 
concreto. Utilizar metade da água do 
traço, adicionar o Sika Concreto Forte e 
ir adicionando água até a fluidez que o 
concreto sem aditivo. Haverá uma sobra 
de água que não deverá ser adicionada 
posteriormente.

Embalagem

Sacos de 1 L



Sika Gard 905 / Sika 
ImperMur
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Aditivos

É uma impregnação impermeabilizante 
e endurecedora de superfície, base 
água, pronta para o uso. Sika Imper Mur 
é transparente após a secagem, previne 
contra o crescimento de mofo e bolor

Uso

•	 Prevenção de umidade em 
superfícies embaçadas ou rebocadas, 
pedras e tijolos aparentes e etc
•	 Tratamento contra o Salitre
•	 Prevenção ao crescimento de mofo
•	 Endurecedor de superfície para 
substratos fracos e pulverulentos, em 
áreas internas e externas

Consumo

0,2 a 0,3 litros/m² por demão

Embalagem

Galão 1 L e 3,6 L
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Aditivos

Sikanol Alvenaria

É um aditivo de base sintética 
concentrado que proporciona às 
argamassas frescas ótima liga e 
efeitos altamente plastificantes e 
estabilizadores, tornando-as de 
consistência mais plástica e com 
constante lubrificação.

Uso

É indicado para argamassas de rebocos 
internos, externos e para assentamento 
de alvenarias de um modo geral, 
principalmente para grandes áreas. 

Consumo

100 a 300 ml para cada saco de cimento 
(50 kg)

Embalagem

Garrafa 1 L
Galão 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 200 L
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Aditivos

Vedalit

É um aditivo concentrado que 
proporciona ótima liga e trabalhabilidade 
a argamassas e rebocos. Por ser 
líquido, VEDALIT facilita o trabalho, 
proporcionando economia de material, 
rapidez na execução e excelente 
acabamento do serviço. Agrega uma 
série de vantagens às argamassas: maior 
aderência, coesão, ausência de fissuras 
e menor exsudação. Argamassas 
preparadas com VEDALIT não precisam 
ser curtidas.

Uso

Argamassas de assentamento e reboco

Consumo

100 mL/saco de cimento (50 Kg).

Embalagem

Sachê 100g
Frasco 1 Kg com dosador
Bombona 1Kg
Galão 3,6 Kg
Balde 18 Kg
Tambor de 200 Kg



Conheça as soluções
presentes nas maiores obras
de infraestrutura do país
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Argamassas Poliméricas

Argamassas 
Poliméricas

Uma excelente opção à argamassa cimentícia convencional e à 
argamassa industrializada nas etapas de alvenaria e revestimento 
são as Argamassas Poliméricas. Utilizadas tanto no assentamento 
de tijolos ou blocos para a construção de paredes de alvenaria, 
quanto no assentamento de pisos, azulejos e pastilhas durante 
o revestimento, ainda apresentam diferenças em termos de 
rendimento e velocidade de aplicação.

Por necessitarem de uma quantidade relativamente pequena de 
material para unir os blocos ou tijolos, uma parede construída 
com argamassa polimérica apresenta juntas mais finas do que 
uma parede construída com argamassa convencional.

Além disso, em sua grande maioria são comercializadas já na 
forma de massa pronta, não sendo necessário nem mesmo 
adição de água, o que reduz potencialmente o custo no 
preparo. Outra característica importante é que, por se tratarem 
de produtos baseados em elastômeros, apresentam alta 
flexibilidade, o que também proporciona vantagens estruturais 
à construção.
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Argamassas Poliméricas

Denvertec 100

Argamassa polimérica bicomponente, à base 
de cimento e acrílico de alta aderência e de 
fácil aplicação, formando um revestimento 
com propriedades impermeabilizantes.

Uso

Impermeabilização de áreas como: 
banheiros, cozinhas e áreas de serviço (áreas 
térreas), baldrames, paredes de subsolos, 
piscinas, tanques e caixas d’água enterrados, 
tratamento de umidade em rodapés, paredes 
internas e externas (pressão negativa e 

positiva), como base para sistema 
flexível cimentício e camada base 
impermeável, nos sistemas de pintura 
imobiliária de paredes externas.

Consumo

•	 2,0 a 4,0 kg/m²
•	 Umidade de solo ou água de 
percolação - 2 a 3 Kg/m²
•	 Pressão hidrostática positiva - 3 a 4 
Kg/m²
•	 Pressão hidrostática negativa - 4 Kg/m²

Embalagem

Caixa 18 kg (A+B)
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Argamassas Poliméricas

Denvertec 540

Impermeabilizante flexível, bicomponente, 
formulado à base de polímeros acrílicos 
(resina termoplástica), cimentos, cargas 
minerais inertes e aditivos.

Uso

Impermeabilização flexível de reservatórios 
elevados, piscinas, tanques de água potável, 
pisos frios e rodapés em paredes de gesso 
acartonado.

Consumo

3,5 Kg/m² com 1 tela

Embalagem

Galão 3,6 L
Caixa 18 Kg
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Argamassas Poliméricas

MC HYDRO 100

Impermeabilizante para argamassa e 
concreto não armado que, ao reagir 
com o cimento durante o processo 
de hidratação, permite a formação de 
partículas minerais capazes de bloquear 
a rede capilar, originando uma argamassa 
com elevada impermeabilidade

Uso

•	 Revestimentos em piscinas e 
reservatórios
•	 Rebocos em áreas internas e externas
•	 Argamassa de assentamento de 
blocos de alvenaria e tijolos para reduzir 
umidade ascendente

Consumo

•	 Argamassa: 4 % sobre o peso do 
cimento (2 kg por saco de 50 kg de 
cimento)
•	 Concreto: 1 % sobre o peso do 
cimento (500 g por saco de 50 kg de 
cimento)

Embalagem

Balde 18 kg
Tambor 200 kg
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Argamassas Poliméricas

MC HYDRO 500

Revestimento impermeável flexível, bi 
componente, à base de polímeros acrílicos 
(resina termoplástica) com cimento e 
reforçado com fibras, especialmente 
indicado para estruturas sujeitas à 
movimentação.

Uso

•	 Estruturas Hidráulicas
•	 Estruturas em contato com água potável
•	 Fachadas
•	 Lajes de Cobertura com tráfego eventual 
e com suas devidas juntas de dilatação
•	 Piscinas e Reservatórios elevados
•	 Floreiras e Jardineiras
•	 Superfícies para obras de engenharia 
civil, como silos, chaminés, torres de 
telecomunicações, pontes, túneis e etc

Consumo

•	 Pressão hidrostática negativa: Hydro 
100: 4,0 kg/m² / Hydro 500: 3,0 kg/m²
•	 Pressão hidrostática positiva: Hydro 
500: 4,0 kg/m²

Embalagem

Kit 18,2 kg
Componente A: Saco de 13 kg
Componente B: Galão de 5,2 kg
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Argamassas Poliméricas

SikaTop 100

SikaTop 100 é um revestimento semi-
flexível, impermeabilizante e protetor, 
bicomponente, à base de cimento, 
areias selecionadas e resina acrílica 
para uso em concreto, argamassa ou 
alvenaria com excelente aderência e 
impermeabilidade. É fornecido pronto 
para o uso, bastando misturar os 
componentes A (líquido) e B (pó).

Uso

•	 Pode ser aplicado sobre 
concreto, argamassa e alvenaria para 
impermeabilização de: caixas d’água 
e reservatórios, piscinas, poços de 
elevadores, tanques e cisternas
•	 Prevenção e combate à umidade de 
rodapé, paredes internas de construções 
como silos, armazéns, depósitos e 
residências
•	 Evitar a entrada de umidade em 
subsolos, baldrames e galerias de águas 
pluviais e servidas.
•	 Pisos e paredes de áreas frias: 
banheiros, lavanderias, cozinhas e 
paredes em contato direto com o solo

Consumo

1 Kg/m² por demão

Embalagem

Caixa 4 Kg (A+B)
Caixa 18 Kg (A+B)
Balde 18 Kg (A+B)
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Argamassas Poliméricas

SikaTop 107

SikaTop 107 é um revestimento semi-
flexível, impermeabilizante e protetor, 
bicomponente, à base de cimento, areias 
selecionadas e resina acrílica para uso em 
concreto, argamassa ou alvenaria com 
excelente aderência e impermeabilidade. 
É fornecido pronto para o uso, bastando 
misturar os componentes A (líquido) e B 
(pó).

Uso

•	 Pode ser aplicado sobre 
concreto, argamassa e alvenaria para 
impermeabilização de: caixas d’água e 
reservatórios, piscinas, poços de elevadores, 
tanques e cisternas
•	 Prevenção e combate à umidade de 
rodapé, paredes internas de construções 
como silos, armazéns, depósitos e 
residências
•	 Evitar a entrada de umidade em subsolos, 
baldrames e galerias de águas pluviais e 
servidas.

•	 Pisos e paredes de áreas frias: 
banheiros, lavanderias, cozinhas e 
paredes em contato direto com o solo

Consumo

•	 1 Kg/m²
•	 Pintura contra umidade ascendente em 
muros e paredes - 2 demãos - 2 Kg/m²
•	 Impermeabilização de paredes 
enterradas e subsolos - 3 demãos - 3 
Kg/m²
•	 Impermeabilização de caixas d’água e 
reservatórios - 3 a 4 demãos 3 a 4 Kg/m²
•	 Impermeabilização de áreas frias - 2 
demãos - 2 Kg/m²

Embalagem

Galão 4 Kg (A+B)
Caixa 18 Kg (A+B)
Balde 18 Kg (A+B)
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Argamassas Poliméricas

SikaTop Flex

Revestimento impermeabilizante flexível e 
protetor bi-componente, à base de cimento, 
areias selecionadas e resina acrílica especial. 
Especialmente indicado para estruturas 
elevadas ou suspensas.

Uso

•	 Caixas d’água elevadas ou suspensas
•	 Reservatórios elevados, enterrados ou 
semi-enterrados
•	 Piscinas
•	 Torres de refrigeração de água

•	 Áreas frias como: Banheiros, cozinha, 
etc
•	 Estruturas de Concreto
•	 Estações de tratamento de água

Consumo

O consumo depende da rugosidade 
e forma do substrato, e da espessura 
aplicada. O consumo teórico indicado 
é de 3 a 4 kg/m² aplicados em três a 
quatro demãos. Aproximadamente 1kg/
m2/demão.

Embalagem

Caixa 18 kg
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Argamassas Poliméricas

VedaTop

Argamassa polimérica semiflexível 
impermeável, indicada para vedação e 
eliminação da umidade. Pode ser aplicado 
sobre concreto, blocos cerâmicos e de 
concreto, fibrocimento e demais bases 
cimentícias. VEDATOP não é tinta de 
acabamento, mas permite que as paredes 
recebam pintura.

Uso

•	 Áreas molhadas e molháveis (banheiros, 
cozinhas e áreas de serviços)
•	 Estruturas enterradas (caixas-d’água, 
reservatórios, tanques e piscinas, exceto 
PVC e plástico)
•	 Tratamento de rodapés úmidos
•	 Paredes
•	 Poços de elevadores
•	 Paredes de encosta e subsolos
•	 Fundações (baldrames, sapatas e blocos)

Consumo

•	 Áreas molhadas e molháveis - 
mínimo 3 kg/m²
•	 Estruturas enterradas - mínimo 4 kg/
m²
•	 Tratamento de rodapés úmidos - 
mínimo 4 kg/m²
•	 Paredes internas - mínimo 3 kg/m²
•	 Poços de elevadores - mínimo 4 kg/
m²
•	 Paredes de encosta e subsolos - 
mínimo 4 kg/m²
•	 Fundações - mínimo 3 kg/m²

Embalagem

Caixa 12 kg
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Argamassas Poliméricas

VedaTop Flex

Revestimento polimétrico, flexível, de base 
acrílica, alta aderência e impermeabilidade. 
Adere perfeitamente ao concreto, à alvenaria 
e à argamassa, acompanhando eventuais 
movimentações. Por isso, é especialmente 
indicado para impermeabilizar reservatórios 
e piscinas, elevados ou enterrados.

Uso

•	 Caixa água
•	 Reservatórios e piscinas, enterrados ou 
elevados

•	 Pisos
•	 Áreas molhadas
•	 Drywall

Consumo

700 g/m²/demão

Embalagem

Caixa de 20 Kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

Argamassas 
Colantes e Rejuntes

Argamassas Colantes e Rejuntes são impermeabilizantes 
utilizados para o assentamento ou rejuntamento de 
revestimentos como azulejos, ladrilhos e cerâmicas.

As argamassas para aplicação de revestimentos cerâmicos são 
conhecidas como argamassas colantes e apresentam os tipos 
AC-I, AC-II, AC III e ACIIIE, utilizadas com os seguintes objetivos:

•	 AC-I é recomendada para revestimento interno, com exceção 
de saunas, churrasqueiras e estufas
•	 AC-II é recomendada para pisos e paredes externos com 
tensões comuns de cisalhamento
•	 AC-III é recomendada para pisos e paredes externos com 
elevadas tensões de cisalhamento e para piso sobre piso
•	 AC-IIIE é recomendada para ambientes externos muito 
ventilados e com insolação intensa

É cada vez mais comum atualmente a utilização de argamassas 
em que a mistura dos componentes secos é realizada 
industrialmente para estes fins. Desta maneira, na hora do 
uso deve-se apenas acrescentar água ao produto, gerando 
economia no preparo e aumento da performance e vida útil do 
material.
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M12 HP

Argamassa colante AC III – D para altas 
espessuras, indicada para assentamento 
de revestimentos cimentícios.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Fachadas
•	 Ambientes com tráfego pesado e 
intenso
•	 Churrasqueiras e frigoríficos
•	 Pisos e revestimentos cimentícios
•	 Revestimentos porosos e de carga 
elevada
•	 Pedras naturais

Consumo

6,5 kg/m² por cm de espessura

Embalagem

Saco 20 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M18

Argamassa colante AC II – D cinza, 
para assentamento de revestimentos 
cerâmicos em ambientes internos e 
externos.

Uso

Pisos e paredes
Áreas internas e externas
Cerâmicas até 60 cm x 60 cm (≤ 3600 
cm2)
Cerâmicas em fachadas até 20 cm x 20 
cm (≤ 400 cm2)
Pastilhas de cerâmica, lajotas e ladrilhos 
hidráulicos

Consumo

Placa de até 20x20cm
Consumo médio de 4 kg/m²
Colagem simples

Placa de até 30x30cm
Consumo médio de 5 kg/m²
Colagem simples

Placas maiores que 30x30cm
Consumo médio de 6,5 kg/m²
Colagem dupla

Embalagem

Saco 20 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M19

Argamassa colante AC II - D, para 
assentamento de revestimentos 
cerâmicos em ambientes internos e 
externos, e porcelanatos em ambientes 
internos.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Piso sobre piso interno
•	 Drywall interno
•	 Revestimentos e pastilhas cerâmicas
•	 Revestimentos e pastilhas de 
porcelanato (áreas internas)
•	 Lajotas e ladrilhos hidráulicos
•	 Pedras naturais em áreas internas 
(versão branca)
•	 Revestimentos até 90 cm x 90 cm (≤ 
8100 cm2)
•	 Cerâmicas em fachadas até 20 cm x 
20 cm (≤ 400 cm2)

Consumo

Placa de até 20x20cm
Consumo médio de 4 kg/m²
Colagem simples

Placa de até 30x30cm
Consumo médio de 5 kg/m²
Colagem simples

Placas maiores que 30x30cm
Consumo médio de 6,5 kg/m²
Colagem dupla

Embalagem

Saco 20 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M20

Argamassa colante AC III - D, para 
assentamento de revestimentos em 
ambientes internos e externos.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Piso sobre piso
•	 Fachadas, piscinas e drywall
•	 Pisos aquecidos, lareiras e estufas até 
+80 °C
•	 Saunas secas e saunas a vapor até 
+80 °C
•	 Revestimentos até 1 m x 1 m (≤ 1 m2)
•	 Cerâmicas e porcelanatos
•	 Pastilhas de cerâmica, porcelanato e 
vidro
•	 Lajotas e ladrilhos hidráulicos
•	 Pedras naturais (versão branca)

Consumo

Placa de até 20x20cm
Consumo médio de 4 kg/m²
Colagem simples

Placa de até 30x30cm
Consumo médio de 5 kg/m²
Colagem simples

Placas maiores que 30x30cm
Consumo médio de 6,5 kg/m²
Colagem dupla

Embalagem

Saco 20 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M21 Grandes Formatos

Argamassa colante AC III - D de 
secagem rápida, para assentamento de 
revestimentos em ambientes internos e 
externos.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Piso sobre piso
•	 Fachadas, piscinas e drywall
•	 Pisos aquecidos, lareiras e estufas até 
+80 °C
•	 Saunas secas e saunas a vapor até 
+80 °C
•	 Revestimentos até 1,5 m x 1,5 m (≤ 
2,25 m2)
•	 Cerâmicas e porcelanatos
•	 Pastilhas de cerâmica, porcelanato e 
vidro
•	 Lajotas e ladrilhos hidráulicos
•	 Pedras naturais

Consumo

Placa de até 20x20cm
Consumo médio de 4 kg/m²
Colagem simples

Placa de até 30x30cm
Consumo médio de 5 kg/m²
Colagem simples

Placas maiores que 30x30cm
Consumo médio de 6,5 kg/m²
Colagem dupla

Embalagem

Saco 20 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M29 HP

Argamassa colante AC III – D fluida, 
para assentamento de revestimentos 
de baixa espessura em áreas internas e 
externas.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Piso sobre piso
•	 Piscinas e drywall
•	 Pisos aquecidos, lareiras e estufas até 
+80 °C
•	 Saunas e churrasqueiras até 80 °C, 
frigoríficos até -20 °C
•	 Revestimentos até 3 m x 3 m (≤ 9 m2)
•	 Cerâmicas e porcelanatos
•	 Pastilhas de cerâmica, porcelanato e 
vidro
•	 Lajotas e ladrilhos hidráulicos
•	 Pedras naturais (versão branca)

Consumo

Placa de até 20x20cm
Consumo médio de 3,5 kg/m²
Colagem simples

Placa de até 30x30cm
Consumo médio de 4,5 kg/m²
Colagem simples

Placas maiores que 30x30cm
Consumo médio de 5,5 kg/m²
Colagem dupla

Embalagem

Saco 20 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M32

Rejunte Tipo II, para rejuntamento de 
diversos revestimentos em ambientes 
internos e externos.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Fachadas e piscinas
•	 Pisos aquecidos, lareiras e estufas até 
+80 °C
•	 Saunas secas e saunas a vapor até 
+80 °C
•	 Revestimentos Cerâmicos e 
Porcelanatos
•	 Pastilhas de cerâmica, porcelanato, 
porcelana e vidro
•	 Tijolos de revestimento
•	 Seixos e pedras naturais

Consumo

Embalagem

Sacos de 1 e 5 kg

Consumo em kg/m² 

Superfície da 
placa (cm) 

Espessura  Largura da junta (mm) 

cm x cm mm 2 4 5 6 8 

30 x 30 8 0.24 0.35 0.44 0.53 0.70 

30 x 30 10 0.29 0.44 0.55 0.66 0.88 

40 x 40 8 0.18 0.35 0.44 0.53 0.70 

40 x 40 10 0.22 0.44 0.55 0.66 0.88 

60 x 60 8 0.12 0.24 0.29 0.35 0.47 

60 x 60 10 0.15 0.29 0.37 0.44 0.59 

60 x 120 8 0.09 0.18 0.22 0.27 0.35 

60 x 120 10 0.11  0.22 0.28 0.33 0.44 

80 x 80 8 0.12 0.24 0.29 0.35 0.47 

80 x 80 10 0.15 0.29 0.37 0.44 0.59 

Consumo em kg/m² 

Superfície da 
placa (cm) 

Espessura  Largura da junta (mm) 

cm x cm mm 2 4 5 6 8 

30 x 30 8 0.24 0.35 0.44 0.53 0.70 

30 x 30 10 0.29 0.44 0.55 0.66 0.88 

40 x 40 8 0.18 0.35 0.44 0.53 0.70 

40 x 40 10 0.22 0.44 0.55 0.66 0.88 

60 x 60 8 0.12 0.24 0.29 0.35 0.47 

60 x 60 10 0.15 0.29 0.37 0.44 0.59 

60 x 120 8 0.09 0.18 0.22 0.27 0.35 

60 x 120 10 0.11  0.22 0.28 0.33 0.44 

80 x 80 8 0.12 0.24 0.29 0.35 0.47 

80 x 80 10 0.15 0.29 0.37 0.44 0.59 
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Argamassas Colantes e Rejuntes

ACIII M 33 Piscinas

Argamassa colante AC III – D e 
Rejunte Tipo II, para assentamento e 
rejuntamento de pastilhas em ambientes 
internos e externos.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Fachadas, piscinas e espelhos d’água
•	 Pisos aquecidos, lareiras e estufas até 
+70 °C
•	 Saunas secas e saunas a vapor até 
+70 °C
•	 Pastilhas de cerâmica, porcelanato, 
porcelana e vidro
•	 Tijolos de revestimento
•	 Seixos e pedras naturais
•	 Cobogós

Consumo

Com a utilização da desempenadeira 
dentada recomendada de 4 mm x 4 
mm x 4 mm, o consumo médio / m² é 
de ~5,5 kg.

Embalagem

Saco 20 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

MC Primer
Piso sobre piso D15

Primer acrílico para preparo de 
substratos não-absorventes, como 
aplicações em piso sobre piso.

Uso

•	 Piso sobre piso em áreas internas ou 
cobertas
•	 Drywall

Consumo

120 g/m², podendo variar de acordo 
com a rugosidade do substrato.

Embalagem

Pote 1 kg
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Argamassas Colantes e Rejuntes

Superfície da 
placa (cm)

Espessura Largura da junta (mm) 

cm x cm mm 1 2 3

1,5 x 1,5 4 0.76 1.37 1.90

2,5 x 2,5 4 0.48 0.89 1.26

5,0 x 5,0 4 0.25 0.48 0.68

40 x 40 8 0.08 0.14 0.22

50 x 50 8 0.05 0.10 0.15 

60 x 60 8 0.05 0.10 0.14

60 x 120 8 0.03 0.08 0.11

100 x 100 8 0.03 0.05 0.08

MC Rejunte Acrílico M44

Rejunte acrílico, para rejuntamento de 
cerâmicas, porcelanatos e pastilhas em 
ambientes internos e externos.

Uso

•	 Pisos e paredes
•	 Áreas internas e externas
•	 Fachadas e piscinas
•	 Salas, cozinhas, banheiros e varandas
•	 Revestimentos Cerâmicos e Porcelanatos
•	 Pastilhas de cerâmica, porcelanato, 
porcelana e vidro
•	 Pastilhas metálicas (pastilhas metálicas, 
espelhadas e de inox estão sujeitas a riscos 
em consequência de atrito, portanto, 
recomendamos consulta ao fabricante 
quanto a melhor forma de proteção, 
aplicação e limpeza das peças)

Consumo

Para assentar pastilhas 4,5 kg/m²
Para rejuntar (kg/m²)

Embalagem

Pote 1 kg
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Argamassas de Recuperação e Grautes

Argamassas de 
Recuperação e 
Grautes

Indicadas para reparos convencionais de estruturas e elementos 
de concreto em geral, como vigas, pilares e lajes, as Argamassas 
de Recuperação geralmente são utilizadas como ponte de 
aderência e proteção anticorrosiva para armaduras e reparos 
em concreto. Compostas por cimentos e aditivos especiais, 
vêm prontas para o uso, bastando adicionar água na dosagem 
indicada.

Graute é um tipo específico de concreto, muito utilizado para 
o preenchimento de espaços vazios dos blocos e canaletas, 
com o objetivo de solidarização da armadura e aumento da 
capacidade portante. Geralmente são compostos por cimento, 
areia de quartzo e aditivos especiais, apresentam alta resistência 
e são fornecidos prontos para o uso, bastando a adição de água 
na proporção recomendada para se obter a consistência e 
resistência mecânica pretendidas. São produtos indicados para:

•	 Grauteamento de máquinas e equipamentos considerados 
não vibratórios
•	 Ancoragem de tirantes de chumbadores
•	 Reforço de fundações, colunas e vigas de pontes
•	 Fixação de placas e tirantes
•	 Alvenaria estrutural
•	 Pré-moldados
•	 Reparos de estruturas de concreto em geral
•	 Para grauteamento de espessuras de 10 a 50 mm por camada
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Argamassas de Recuperação e Grautes

Denvergrout

Graute composto por cimento Portland, 
agregados pré-selecionados, aditivos 
superplastificantes e compensadores 
de retração. 

Uso

•	 Fixação e ancoragem de 
equipamentos, trilhos, estruturas 
metálicas ou de concreto pré-
fabricados
•	 Preenchimento de juntas entre 
elementos pré-moldados e de vãos de 
até 60 mm de espessura em trabalhos 
de reparo 

Consumo

2025 kg / m³ (81 sacos para cada 1 m³ 
= 1000 L)

Embalagem

Saco 25 kg
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Argamassas de Recuperação e Grautes

Emcekrete

Graute fluído para reparos em geral, 
pré-dosado, composto de cimento 
Portland, areia com granulometria 
selecionada e aditivos especiais. Pronto 
para utilização, bastando adição de água 
na proporção adequada para obtenção 
da consistência e desempenhos 
mecânicos característicos.

Uso

•	 Fixação de máquinas e 
equipamentos não sujeitos a vibração. 
Para grauteamento e nivelamento 
de bases de equipamentos sujeitos a 
vibração, recomenda-se a utilização do 
Emcekrete EP
•	 Reparos de estruturas de concreto 
em geral
•	 Grauteamento em áreas de difícil 
acesso
•	 Grauteamento e nivelamento 
de painéis, vigas e elementos pré-
fabricados
•	 Grauteamentos com espessuras 
entre 10mm e 100mm.
•	 Para espessuras maiores, recomenda-
se a utilização do Emcekrete 50

Consumo

2060 kg/m³ 83 sacos para cada 1m³

Embalagem

Saco de 25 kg



62 |  Vedatexa

Argamassas de Recuperação e Grautes

Emcekrete 40

Graute fluído de alto desempenho, pré-
dosado, composto de cimento Portland 
e matérias primas selecionadas que 
garantem o alto desempenho. Pronto 
para utilização, bastando adição de água 
na proporção adequada para obtenção 
da consistência e desempenhos 
mecânicos característicos.

Uso

•	 Fixação de máquinas e 
equipamentos não sujeitos a vibração. 
Para grauteamento e nivelamento 
de bases de equipamentos sujeitos a 
vibração, recomenda-se a utilização do 
Emcekrete EP
•	 Grauteamento em áreas de difícil 
acesso
•	 Reparos em estruturas de concreto 
que necessitam de resistências elevadas 
em 24 horas
•	 Grauteamento e nivelamento 
de painéis, vigas e elementos pré-
fabricados
•	 Grauteamentos com espessuras 
entre 10mm e 100mm
•	 Para espessuras maiores, recomenda-
se a utilização do Emcekrete 50

Consumo

2094 kg/m³ 84 sacos para cada 1m³

Embalagem

Saco de 25 kg
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Argamassas de Recuperação e Grautes

Sikagrout

Graute auto-adensável de alta resistência 
para grauteamento, SikaGrout é um 
graute pré-dosado composto de cimento 
Portland, areia de quartzo de granulometria 
selecionada e aditivos especiais 
convenientemente dosados. É fornecido 
pronto para o uso, bastando a adição de 
água na proporção recomendada para se 
obter a consistência e resistência mecânica
indicada.

Uso

•	 Grauteamento de máquinas e 
equipamentos considerados não vibratórios
•	 Ancoragem de tirantes de chumbadores
•	 Reforço de fundações, colunas e vigas de 
pontes
•	 Fixação de placas e tirantes
•	 Alvenaria estrutural
•	 Pré-moldados
•	 Reparos de estruturas de concreto em 
geral
•	 Para grauteamento de espessuras de 10 
a 50 mm por camada. Espessuras maiores 
podem ser admitidas preparando um 
microconcreto com adição de até 50% 
de brita 0 em peso “pedrisco” (lavado e 
peneirado)

Consumo

•	 Graute: SikaGrout: 1900 kg/m³ (76 sacos 
para cada 1m³)
•	 Microconcreto: SikaGrout + 50% de 
pedrisco (em peso) :1475 kg/m³ (59 sacos 
para cada 1m³)

Nota: A quantidade de água poderá variar 
em função da consistência desejada na 
aplicação e fatores como temperatura, 
vento, dosagem de pedrisco, etc. Os 
consumos informados são teóricos e 
não consideram perdas decorrentes da 
mistura e aplicação.

Embalagem

Saco 25 kg
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Argamassas de Recuperação e Grautes

Zentrifix GM2

Argamassa polimérica cimentícea, 
monocomponente, para reparos 
estruturais em concreto, composta 
por agregados selecionados, fibras 
sintéticas e aditivos especiais. Pronto 
para utilização, bastando adicionar água 
na dosagem indicada.

Uso

•	 Reparos estruturais em elementos de 
concreto - como vigas, pilares e lajes
•	 Reparos em obras de infraestrutura 
em geral - pontes e viadutos, obras 
marítimas e industriais
•	 Reparos estruturais de até 50 mm
•	 Reconstituição da superfície do 
concreto e/ou aumento da espessura 
do cobrimento

Consumo

1812 kg/m³ 73 sacos para 1m³

Embalagem

Saco de 25 kg
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Argamassas de Recuperação e Grautes

Zentrifix KMH

Zentrifix KMH é um revestimento 
mineral monocomponente, utilizado 
como ponte de aderência e proteção 
anticorrosiva para reparos em concreto. 
Composto por cimento Portland e 
aditivos especiais, pronto para utilização, 
bastando adicionar água na dosagem 
indicada.

Uso

•	 Reparos convencionais em 
elementos de concreto em geral - vigas, 
pilares e lajes
•	 Protetor anticorrosivo para 
armaduras
•	 Ponte de aderência para as 
argamassas de reparos da linha Zentrifix
•	 Parte integrante do Sistema de 
Reparo Convencional - Linha Zentrifix

Consumo

•	 Proteção anticorrosiva, com 
armadura Ø 8.0mm: 0,12 kg/m.linear
•	 Ponte de aderência: 1,0 a 1,1 kg/m²

Embalagem

Saco 25 kg
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Argamassas de Recuperação e Grautes

Zentrifix TIX

Argamassa polimérica 
monocomponente, tixotrópica, para 
reparos em concreto, composta 
por cimento Portland, areia com 
granulometria selecionada e aditivos 
especiais. Pronto para utilização, 
bastando adicionar água na dosagem 
indicada.

Uso

•	 Reparos estruturais em elementos de 
concreto - como vigas, pilares e lajes
•	 Reparos estruturais de até 50 mm
•	 Reconstituição da superfície do 
concreto e/ou aumento da espessura 
do cobrimento

Consumo

1775 kg/m³ 72 sacos para 1m³

Embalagem

Saco de 25 kg
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Impermeabilizantes

Impermeabilizantes são substâncias químicas tanto de origem 
natural quanto sintética, utilizadas com o objetivo de impedir a 
passagem da água, de fungos e de bactérias.

Na construção civil, são empregados principalmente na 
impermeabilização de fundações, pisos, telhados, lajes, paredes, 
reservatórios e piscinas.

Muito utilizados no revestimento de peças e objetos que devem 
ser mantidos secos e livres de contaminação, agem eliminando 
ou reduzindo a porosidade do material, preenchendo infiltrações 
e isolando contra a umidade.
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Denvercril Super

Manta líquida impermeabilizante 
aplicada a frio com rolo ou pincel. 
De secagem rápida, aceita aplicação 
direta de argamassa colante, possui 
ótima flexibilidade e acabamento, alta 
resistência à exposição ao sol e chuva 
direta. É um produto de fácil aplicação, 
com ótimo espalhamento e cobertura.

Uso

•	 Lajes
•	 Coberturas
•	 Áreas molháveis
•	 Telhas de concreto
•	 Fibrocimento

Consumo

1,2 kg/m²

Embalagem

Galão 4 kg
Balde 12 kg
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DenverImper 1

Aditivo impermeabilizante para 
concretos, argamassas de revestimento 
e assentamento.

Uso

•	 Impermeabilizações de fundações
•	 Argamassas de revestimento de 
paredes e contrapisos de locais úmidos
•	 Argamassas de assentamento de 
blocos e tijolos para evitar umidade 
ascendente
•	 Concretos de peças sujeitas à intensa 
umidade
•	 Revestimentos impermeáveis de 
reservatórios

Consumo

1,0 a 2,0 L/ saco de cimento de 50 kg

Embalagem

Pote 1 L
Galão 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 200 L
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Denverlaje Preto

Impermeabilizante flexível, 
monocomponente, de base asfalto 
com elastômeros, para aplicação a 
frio e moldagem no local, pronto para 
uso. Forma uma película impermeável 
e apresenta ótimas características de 
elasticidade e aderência.

Uso

Recomendado para impermeabilização 
de coberturas em geral, lajes, marquises, 
terraços, calhas, áreas frias como: 
banheiros, cozinhas, paredes em gesso 
acartonado (drywall), arremates de 
rodapés, ralos, tubos, baldrames, etc.

Consumo

3,0 a 3,5 kg / m² - 1 tela

Embalagem

Galão 3,6 kg
Balde 18 kg
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Frioasfalto

Massa betuminosa que forma uma 
camada impermeável, de grande 
resistência química e aplicação a frio 
sem emendas. Está pronta para uso e é 
moldada no local.

Uso

•	 Impermeabilização de áreas 
molhadas e molháveis (banheiros, 
sacadas, varandas, cozinhas e áreas de 
serviços), lajes até 30 m², jardineiras, 
floreiras e calhas de concreto
•	 Colagem de placas leves 
termoacústicas de EPS
•	 Camada amortecedora para sistema 
de proteção mecânica de mantas 
asfálticas
•	 Argamassa antiácida em combinação 
com areia de quartzo ou cimento

Consumo

1 Kg/m²/mm

Embalagem

Balde 20 Kg
Galão 3,9 Kg
Tambor 200 Kg
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Hydro 1

Impermeabilizante para argamassa e 
concreto não armado que, ao reagir 
com o cimento durante o processo 
de hidratação, permite a formação de 
partículas minerais capazes de bloquear 
a rede capilar, originando uma argamassa 
com elevada impermeabilidade.

Uso

•	 Revestimentos em piscinas e 
reservatórios
•	 Rebocos em áreas internas e externas
•	 Argamassa de assentamento de 
blocos de alvenaria e tijolos para reduzir 
umidade ascendente

Consumo

•	 Argamassa: 2,00 kg por saco de 50 
kg de cimento
•	 Concreto: 500 g por saco de 50 kg 
de cimento

Embalagem

Balde 18 kg
Tambor 200 kg
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Sika 1

Impermeabilizante de pega normal para 
argamassa e concreto, que reage com o 
cimento durante o processo de hidratação, 
dando origem a substâncias minerais que 
bloqueiam a rede capilar, proporcionando 
elevada impermeabilidade à argamassa e 
concreto.

Uso

•	 Rebocos internos e externos.
•	 Revestimentos impermeáveis em: 
subsolos, fundações, pisos e paredes em 
contato com umidade do solo, piscinas, 
reservatórios e caixas de água, túneis e 
galerias.
•	 Muros de arrimo.
•	 Argamassa de assentamento de blocos e 
tijolos para evitar umidade ascendente
•	 Concreto impermeável

Obs: Não recomendamos o uso do Sika 1 
no concreto armado ou protendido.

Consumo

•	 Revestimento interno/externo - 2 L / 50 
Kg aglomerante (cimento + cal) ou 180 ml/
m² x cm de espessura.
•	 Revestimento impermeável de caixas 
d’água, piscinas, alicerces e paredes 
em contato com o solo - 2 L / 50 Kg 
aglomerante (cimento + cal) ou 220 ml/m² 
x cm de espessura.
•	 Concreto impermeável - 2 L / 50 Kg 
aglomerante (cimento + cal) ou 250 ml/m² 
x cm de espessura.
•	 Revestimento de subsolos, túneis e 
porões - 0,5 L / 50 Kg de cimento (Consumo 
mínimo de 350 Kg/m³ de cimento relação 
A/C ≤ 0,50).

Embalagem

Saco 1 L
Bombona 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 190 L
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Sikafill rápido

Impermeabilizante Acrílico Elástico 
aplicado a frio, com base em resinas 
acrílicas, com adição de micro 
esferas poliméricas ocas para a 
impermeabilização de coberturas, 
lajes, e pisos de áreas frias e melhoria 
do conforto térmico interior das 
edificações.

Uso

•	 Lajes de concreto
•	 Coberturas
•	 Telhados
•	 Abóbodas
•	 Telhas de fibrocimento
•	 Telha metálica (com primer Sikafill 
Reflex PRO)
•	 Pisos de áreas frias

Consumo 

•	 Sistema sem reforço: 1,0 kg/m2 a 
1,2 kg/m2 (aproximadamente 0,8 mm 
de película molhada em duas ou mais 
demãos)
•	 Sistema Reforçado: Entre 1,4 e 1,5 kg/
m2 em duas ou mais demãos
•	 Camadas adicionais: 0,4 kg/m2

Nota: Os consumos podem ter 
variações dependendo do tipo e da 
porosidade da superfície, das condições 
ambiente, e do método de aplicação.

Embalagem

Balde 15 kg
Bandeja com 4 Galões de 3,6 kg cada
Tambor 250 kg
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Vedacit

Aditivo impermeabilizante para 
concretos e argamassas, que age 
por hidrofugação do sistema capilar 
e permite a respiração dos materiais, 
mantendo os ambientes salubres.

Uso

•	 Reservatórios e canalizações de água
•	 Revestimentos externos
•	 Argamassas de revestimento em 
pisos e paredes
•	 Paredes de encosta
•	 Pisos e paredes em contato com a 
umidade do solo
•	 Baldrames
•	 Assentamentos de alvenaria
•	 Estruturas enterradas (caixas-d’água, 
reservatórios e piscinas)
•	 Concreto impermeável

Consumo

1,05 g/cm³

Embalagem

Pote 1 Kg
Galão 3,6 Kg
Balde 18 Kg
Tambor 200 Kg
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Vedacit Rapidíssimo

Acelera de forma ultrarrápida a pega do 
cimento, permitindo o tamponamento 
instantâneo de vazamentos e 
infiltrações, e acelera a resistência de 
argamassas e concreto para rápida 
liberação.

Uso

•	 Estanqueamento de água sob 
pressão e tamponamentos
•	 Revestimento de superfícies úmidas
•	 Concreto de liberação rápida
•	 Concretagem em presença de água

Consumo

1,27 g/cm³

Embalagem

Pote 1,4 Kg
Galão 4 Kg
Balde 20 Kg
Tambor 200 Kg
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Vedacit Rápido CL

Proporciona rápido endurecimento e 
resistências iniciais ao cimento. Não 
deve ser usado em concretos estruturais 
armados e nem em argamassas armadas. 
Deve ser usado, preferencialmente, 
com comento Portland CP II e CP V. 
Permite a rápida liberação de fôrmas 
e escoramentos, representando maior 
rapidez e economia.

Uso

•	 Pisos
•	 Revestimentos
•	 Pré-moldados
•	 Assentamento de máquinas
•	 Reparos urgentes
•	 Concretagens diversas não estruturais
•	 Revestimentos não armados

* Pode ser usado com cimento branco

Consumo

Traço - 1:3 água - 61 Kg
Traço - 1:6 água - 34 Kg
Traço - 1:9 água - 24 Kg
Traço - 1:12 água - 19 Kg
Traço - 1:15 água - 15 Kg
Traço - 1:18 água - 12 Kg

Embalagem

Pote 1,4 Kg
Galão 3,6 Kg
Balde 20 Kg
Tambor 250 Kg
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Vedacit Tamp

VEDACIT TAMP é um cristalizante 
ultrarrápido de fácil aplicação 
que apresenta início de pega em 
segundos e endurecimento total 
em aproximadamente 1 minuto. É 
indicado principalmente para executar 
estanqueamentos e tamponamentos 
em presença de água.

Uso

•	 Estanqueamento e tamponamento 
de vazamentos em:
•	 Caixas-d’água
•	 Muros de arrimo
•	 Infiltrações em poços de visita, 
inspeção, redes de água e esgoto
•	 Reparos emergenciais de vazamentos 
e infiltrações

Consumo

1,6 Kg/m²/mm de espessura

Embalagem

Galão 3 Kg
Balde 17 Kg
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Vedapren Branco

Manta líquida, de base acrílica e aplicação 
a frio sem emendas, pronta para uso 
e moldada no local. Cobre a estrutura 
com uma proteção impermeável e 
apresenta ótimas características de 
elasticidade, flexibilidade e aderência, 
tendo uma grande durabilidade e alta 
resistência a intempéries. Proporciona 
excelente acabamento, além de refletir 
os raios solares, o que reduz parte do 
calor absorvido pela estrutura e dispensa 
proteção contra os raios solares.

Uso

•	 Impermeabilização de paredes 
externas sujeitas a batidas de chuva e de 
áreas não sujeitas ao tráfego de veículos 
ou pedestres, como:
•	 Lajes expostas
•	 Estruturas inclinadas como lajes, 
abóbadas, sheds, cúpulas e marquises
•	 Telhas onduladas
•	 Calhas de concreto

Consumo

2,5 Kg/m²/6 demãos

Embalagem

Galão 4,5 Kg
Balde 18 Kg
Tambor 200 Kg
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Vedatop Rodapé

Argamassa polimérica semiflexível, branca, 
impermeável, indicada para vedação e 
eliminação da umidade nos rodapés. Pode 
ser aplicada sobre blocos de cerâmica 
e concreto, tijolo ou reboco. VEDATOP 
RODAPÉ pode ser utilizado como argamassa 
de acabamento. Permite que as paredes 
recebam pintura.

Uso

Indicado para vedar e eliminar 
vazamentos e umidade em: rodapés e 
paredes internas e externas.

Consumo

mínimo 3 kg/m²

Embalagem

Caixa 12 kg
Caixa 4 kg
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Argamassa cristalizante para 
impermeabilização e proteção química 
do concreto por adição no momento da 
dosagem na usina

Uso

•	 Tratamento químico cristalizante para 
impermeabilização e proteção química 
de estruturas de concreto em exposição 
contínua de água como: reservatórios, 
estações de saneamento, subsolos e túneis
•	 Tratamento químico visando aumentar 
a durabilidade do concreto em obras de 
infraestrutura passivando a armadura, 
reduzindo a permeabilidade e inibindo a 
expansão por sulfatos e a penetração de 
cloretos

Consumo

•	 1,0 % sobre o peso de cimento - 
Consumo mínimo de 3 kg/m3 do 
concreto
•	 0,8 % sobre o peso de cimento - 
Aumento da durabilidade
•	 0,5 % sobre o peso de cimento - 
Inibição da expansão por sulfatos

Embalagem

Saco 20 kg
Caixa 24 kg (3 sacos hidrossolúveis de 
8 kg)

Xypex Admix CF500



Soluções
contra umidade
e infiltração
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Mantas Asfálticas e Betumes

Mantas Asfálticas 
e Betumes

A utilização da Manta Asfáltica é um método de impermeabilização 
muito comum. A escolha da manta asfáltica mais adequada para 
cada projeto deve ser feita por um profissional especializado. No 
entanto, os tipos de manta mais utilizadas são:

•	 Manta asfáltica aderida: incorporada à superfície com 
asfalto ou maçarico, costuma ser aplicada em lajes, varandas 
descobertas ou piscinas
•	 Manta asfáltica flutuante: muito utilizada em superfícies 
planas que sofrem grandes deformações, é aplicada sem adesão 
à base, desligada do substrato
•	 Manta aluminizada: com uma camada de alumínio na parte 
superior, é utilizada como acabamento final em áreas não 
transitáveis
•	 Manta ardosiada: com camada de autoproteção de ardósia, 
não precisa de proteção mecânica e é utilizada em áreas de 
cobertura não transitáveis

A manta asfáltica geralmente é comercializada em rolos de 
espessura variável. Composta de material asfáltico modificado, 
ao qual são adicionados materiais como fibra de vidro, poliéster, 
polietileno ou borracha, que conferem maior resistência 
ao sistema, suas variações diferem no estruturante interno 
escolhido, na espessura, na resistência e no acabamento.

Já o Betume é uma mistura líquida de alta viscosidade e 
facilmente inflamável, formado por compostos químicos que 
podem ocorrer tanto na natureza como ser obtido artificialmente 
pela destilação do petróleo. Do betume são obtidos vernizes, 
massas de revestimento e bases para pintura.

Para a pavimentação de ruas é utilizado o betume formado de 
resíduos do petróleo destilado. Dentre suas inúmeras utilidades, 
uma muito comum é o uso para tratar madeiras, prolongando 
a vida útil e protegendo contra o ataque de cupins. É também 
utilizado para tapar as juntas de mosaicos e azulejos de 
pavimentos e paredes, utilizando-se a coloração específica 
mais próxima.
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Mantas Asfálticas e Betumes

Denver Fita

Fita asfáltica autoadesiva para vedação 
e reparos em diversas aplicações. 
Composta por adesivo de asfalto 
elastomérico e acabamento em filme 
aluminizado.

Uso

•	 Vedar trincas e frestas entre telhas, 
rufos, cumeeiras e cabeças de parafusos 
expostos
•	 Calafetar (fechar) vãos e frestas em 
instalações elétricas, hidráulicas, de ar 
e/ou sistema de ventilação
•	 Reparar carrocerias de caminhões 
tipo baú, furgões ou em lonas e toldos 
trincados

Consumo

•	 Área x Consumo m²/m² 
•	 Vedações e Reparos 1,10
•	 Selagem de trincas, fissuras e furos - 
Telha de fibrocimento 1,10

Embalagem

Rolos com 10 m de comprimento x 5, 
10, 15, 20, 30, 45 e 90 cm de largura
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Mantas Asfálticas e Betumes

Denver Poliasfalto

Asfalto modificado de alta plasticidade, 
obtido à partir do cimento asfáltico de 
petróleo – (CAP). 

Uso

Colagem de mantas asfálticas em geral e 
para moldagem “in loco” de membranas 
asfálticas para impermeabilização com 
estruturantes, aplicadas a quente.

Consumo

2,5 a 3,5 kg / m² / demão

Embalagem

Saco 20 kg
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Mantas Asfálticas e Betumes

Denvermanta AL

Manta impermeabilizante autoprotegida,  
à base de asfalto modificado com 
polímeros elastoméricos, estruturada 
com armadura de poliéster não-tecido 
composto por filamentos contínuos, com 
a  face exposta revestida com grânulos 
minerais (ardósia).

Uso

Impermeabilização de lajes de coberturas 
não transitáveis, lajes abobadadas, sheds, 
cúpulas, marquises, juntas de telhas pré-
moldadas, etc.

Consumo

0,115 RL/m²

Embalagem

Bobinas de 1 x 10 m acondicionadas em 
palites e lamento e envoltas por um filme 
de polietileno.
3 mm - 25 bobinas / pallet
4 mm - 20 bobinas / pallet
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Mantas Asfálticas e Betumes

Denvermanta 
Elastic AR Tipo III

Manta impermeabilizante, à base de 
asfalto modificado com elastômeros e 
estruturada com armadura de poliéster 
não-tecido composto por filamentos 
contínuos. Contém em sua formulação 
inibidor contra penetração de raízes das 
plantas.

Uso

Impermeabilização de lajes de jardins, 
floreiras e estruturas próximas a 
vegetações que possam danificar a 
impermeabilização (Ex.: lado externo 
de cortinas) e áreas em contato direto 
com o solo.

Consumo

0,115 RL/m²

Embalagem

Bobinas de 1 x 10 m acondicionadas 
em palites e lamento e envoltas por um 
filme de polietileno.
3 mm - 25 bobinas / pallet
4 mm - 20 bobinas / pallet
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Mantas Asfálticas e Betumes

Fita Multiuso Vedacit

fita asfáltica impermeável, produzida 
à base de asfaltos modificados com 
polímeros e elastômeros, que apresenta 
excelente aderência a vários substratos. 
Possui estruturante não tecido resinado 
de poliéster que confere maior 
resistência e flexibilidade. A cobertura 
superficial de alumínio atua como 
barreira refletora dos raios solares e 
apresenta grande durabilidade. É de 
fácil aplicação, sendo um modo prático, 
rápido e eficaz de vedar imediatamente 
goteiras e infiltrações.

Uso

•	 Telhas metálicas, fibrocimento e 
concreto
•	 Rufos, calhas, cumeeiras, parafusos de 
fixação de telhas
•	 Dutos de ventilação e ar-condicionado
•	 Tubulações de pvc expostas
•	 Reparos em carrocerias de caminhões-
baú e furgões

Consumo

1,33 kg/m²

Embalagem

Rolo 90cm x 10m = 9m²
Rolo 30cm x 10m = 3m²
Rolo 10cm x 10m = 1m²
Rolo 20cm x 10m = 2m²
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Mantas Asfálticas e Betumes

Impermanta

Manta asfáltica impermeabilizante, 
à base de asfalto modificado com 
polímeros, estruturada com armadura 
não tecida de filamentos de poliéster.

Uso

Impermeabilização de lajes, em áreas 
internas, pisos frios, sacadas, terraços, 
varandas, calhas, cortinas, baldrames e 
como camada de sacrifício em sistemas 
de dupla camada.

Consumo

0,115 RL/m²

Embalagem

30 kg - Pallets 30 RL
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Mantas Asfálticas e Betumes

Sika Manta PS

Manta impermeabilizante pré-fabricada 
à base de asfalto modificado com 
polímeros e estruturada com poliéster 
pré-estabilizado. É necessário fazer 
proteção mecânica para proteção da 
manta. O produto atende às normas 
ABNT.

Usos

•	 Lajes
•	 Áreas frias como banheiros, cozinhas, 
áreas de serviço, etc
•	 Terraços e sacadas
•	 Floreiras
•	 Alicerces e baldrames
•	 Muros de arrimo
•	 Calhas e vigas-calha
•	 Piscinas, reservatórios e tanques*
•	 Superfícies de concreto

*Piscinas, reservatórios e tanques é 
recomendada a utilização de mantas 
asfálticas Tipo III ou Tipo IV.

Consumo

1,15 m² de Sika Manta por m² a ser 
impermeabilizado

Embalagem

Rolo 1 metro de largura por 10 metros 
de comprimento
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Mantas Asfálticas e Betumes

Sika MultiSeal

Fita impermeável autoadesiva composta 
de uma camada de adesivo asfáltico, 
coberto com uma lâmina de alumínio e 
protegido por um filme plástico.

Uso

•	 Telhas metálicas, de fibrocimento e 
de concreto
•	 Junção de parede com telhado ou 
lajes
•	 Reparo de trincas em concreto e 
alvenaria
•	 Cumieiras, calhas, dutos e rufos
•	 Passagens de tubulações em lajes e 
telhados
•	 Baús de caminhões e containers
•	 Caixas de ar-condicionado e 
exaustores eólicos
•	 União entre materiais de diferentes 
naturezas

Consumo

1 metro linear da fita Sika MultiSeal S por 
metro linear da região do reparo.

Embalagem

Rolo 05cm X 10m - Alumínio
Rolo 10cm X 10m - Alumínio
Rolo 15cm X 10m - Alumínio
Rolo 20cm X 10m - Alumínio
Rolo 30cm X 10m - Alumínio
Rolo 10cm X 10m - Terracota
Rolo 20cm X 10m - Terracota
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Proteção Superficial

Proteção 
Superficial

Impermeabilizantes que oferecem Proteção Superficial são 
classificados como Hidrofugantes. Utilizados na proteção e 
conservação de diferentes tipos de substratos, repelem os 
agentes agressivos e bloqueiam infiltrações provenientes da 
água da chuva em tijolos, telhas cerâmicas, concreto aparente, 
cerâmicas porosas ou qualquer outra estrutura exposta às 
intempéries. O material preenche a porosidade das superfícies, 
evitando o aparecimento de eflorescências, manchas e o 
escurecimento de rejuntes.

Além de manter telhas e paredes com boa aparência, os 
hidrofugantes asseguram ambientes internos secos e salubres, 
isentos de bolor ou manchas. O produto não altera nem 
interfere na aparência das superfícies, já que é incolor e sem 
brilho, podendo ser aplicado tanto em áreas internas quanto 
externas.

Existem diferentes tipos de hidrofugantes, sendo que os mais 
utilizados atualmente são aqueles desenvolvidos à base de 
silicone, mas a formulação do produto depende da porosidade 
da superfície a ser protegida. O desempenho do hidrofugante 
tem uma relação direta com sua base química, que forma uma 
película que impede a penetração da água.
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Proteção Superficial

Acqüella

ACQUELLA torna as superfícies 
impermeáveis, evita a penetração de 
água e da umidade, proporcionando 
ambientes saudáveis. Não dá brilho 
nem altera a aparência dos materiais. 
Evita eflorescências, manchas e o 
escurecimento do rejuntamento.

Uso

•	 Tijolos à vista
•	 Cerâmicas não esmaltadas
•	 Fachadas de pedras porosas
•	 Concreto aparente
•	 Telhas cerâmicas e fibrocimento

Consumo

490 mL/m² em 3 demãos

Embalagem

Spray 900 mL: até 2 m²
Bombona 5 L: até 10 m²
Balde 18 L: até 35 m²
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Proteção Superficial

Denver Desmoldante

Produto formulado à base de emulsão 
de óleos biodegradáveis e atóxicos e 
aditivos, para ser utilizado como agente 
de desforma de alto desempenho 
facilitando a retirada das formas de 
peças de concreto moldado no local ou 
pré-moldado. Em diluições menores é 
indicado para concreto aparente.

Uso

Especialmente recomendado para ser 
utilizado como desmoldante em formas 
de madeira, facilitando a retirada das 
formas em peças de concreto moldado 
no local ou pré-moldado. Em diluições 
menores é indicado para concreto 
aparente.

Consumo

200 a 400 m² / L (variável em função do 
tipo e estado das fôrmas)

Embalagem

Balde 18 L
Tambor 200 L
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Proteção Superficial

Denver Repele Acqua

Silicone incolor repelente de água 
ou hidrorrepelente incolor, à base de 
silano-siloxano (resina mais nobre da 
família de silicones), disperso em água, 
pronto para uso.

Uso

Proteção de superfícies verticais como 
fachadas, muros revestidos com 
argamassa, pedras naturais, tijolos, 
concretos aparentes e em telhas de 
fibrocimento.

Consumo

0,15 a 0,50 L / m² / demão

Nota: Sugerimos a execução de teste 
prévio para a correta determinação do 
consumo, em função da porosidade do 
substrato.

Embalagem

Bombona 3,6 L
Balde 18 L
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Proteção Superficial

DenverCril Parede

Tinta impermeabilizante, à base de 
polímeros acrílicos, flexível, para 
proteção de paredes externas e fachadas 
sobre argamassas de revestimento 
ou concreto contra batidas de chuva. 
Exclusivo na cor branca. 

Uso

Proteção de paredes externas e fachadas 
sobre argamassas de revestimento 
ou concreto contra batidas de chuva. 
Exclusivo na cor branca.

Consumo

0,15 a 0,25 kg / m² / demão (Variável em 
função do tipo de superfície)

Embalagem

Galão 3,6 kg
Balde 18 kg
Tambor 200 kg
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Proteção Superficial

Desmol CD

DESMOL CD forma uma fina camada 
entre o concreto e as fôrmas, impedindo 
a aderência entre ambos e possibilitando 
grande reaproveitamento das fôrmas. 
Facilita a limpeza e a remoção sem 
danificar nem manchar as superfícies e 
arestas do concreto. É especialmente 
indicado para concreto a ser revestido. 
Pode ser utilizado em fôrmas de 
madeira e compensados comuns ou 
resinados. Não mancha o concreto, 
não é inflamável nem agressivo à pele.

Uso

Fôrmas de madeira em geral, para 
concretos que serão revestidos.

Consumo

Fôrma plastificada:
diluição 1:5 - 228 m²/litro
diluição 1:10 - 290 m²/litro

Fôrma resinada:
diluição 1:5 - 55 m²/litro 
diluição 1:10 - 113 m²/litro

Embalagem

Galão 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 200 L
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Proteção Superficial

Igolflex Fachada

Impermeabilizante e selador 
de base acrílica para fachadas, 
monocomponente, aplicado na forma 
de pintura, pronto para uso. Possui 
em sua formulação microesferas 
poliméricas ocas que melhoram 
o corforto térmico no interior das 
edificações.

Uso

•	 Impermeabilização de fachadas 
e paredes cegas, em concreto e 
argamassa
•	 Impermeabilização de paredes 
externas sujeitas à ação das chuvas
•	 Proteção e impermeabilização de 
telhas de fibrocimento

Consumo

120 g/m2 (demão)
Selador: Uma demão
Impermeabilizante: Duas demãos
Acabamento: Três demãos

Nota: O consumo pode variar de acordo 
com o tipo de substrato.

Embalagem

Galão com 3,6 L - 4,7 kg
Lata com 17,5 L - 23 kg
Tambor de 200 L - 264 kg
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Proteção Superficial

Sika Silicone

Sika Silicone permite uma impregnação 
incolor e impermeabilizante, dispersa 
em solventes, que protege as superfícies 
contra infiltrações causadas pela água 
das chuvas, evitando eflorescências, 
manchas e o escurecimento do 
rejuntamento, não apresenta brilho e 
não modifica a aparência das superfícies.

Uso

•	 Fachadas e superfícies de concreto
•	 Argamassa
•	 Tijolo aparente
•	 Pedras naturais e artificiais
•	 Muros
•	 Bloco de concreto aparente
•	 Telhas cerâmicas
•	 Fibrocimento

Consumo

200 a 500 ml/m² para duas demãos 
(como pintura)

Obs.: para aplicação em telhas cerâmicas 
na condição de imersão no Sika Silicone, 
o consumo será de aproximadamente 
1 a 1,5 L/m² (dependendo do tipo de 
telha, da absorção e dimensões)

Embalagem

Galão 3,6 L
Lata 18 L
Tambor 200 L
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Proteção Superficial

Vedapren Parede

VEDAPREN PAREDE é uma pintura 
impermeável e elástica que protege 
as paredes contra fissuras e batidas de 
chuva, além de ter alta durabilidade. 
Pode ser aplicado sobre reboco, 
concreto, fibrocimento e tingido com 
corantes líquidos base água até o 
limite estabelecido pelo fabricante de 
corantes.

Uso

•	 Paredes externas sujeitas a batida de 
chuva
•	 Pode ser aplicado sobre alvenaria de 
bloco, concreto e fibrocimento

Consumo

5 m²/L (em 2 demãos)

Embalagem

Galão 3,6 L - Até 35 m²/demão
Balde 20 L - Até 190 m²/demão
Galão 3,6 KG - Até 30m²/demão
Balde 18 KG - Até 150m²/demão
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Selantes e Mastique

Selantes e 
Mastique

Os Selantes ou Seladores são produtos de elevado desempenho, 
à base de polímeros, contendo em suas formulações agentes 
modificadores de suas propriedades, como aditivos e fillers. 
Possuem a característica de se deformar sob tensão, variando 
suas dimensões, mas mantendo o seu volume constante.

São utilizados para selamento, calafetação, proteção, 
impermeabilização, colagem de duas faces ou elementos 
justapostos e no preenchimento de juntas, junções, fissuras e 
aberturas.

Já os Mastiques são produtos aplicados na construção para a 
vedação elástica de juntas estáticas ou com ligeiro movimento, 
desde alvenaria até madeira, alumínio, PVC, vidros, entre várias 
outras utilidades. Possuem origem em uma resina vegetal obtida 
da aroeira.
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Selantes e Mastique

DenverEspuma 500

Uso

•	 Compatível com concreto, 
alvenaria, gesso, madeira, fibrocimento, 
mármore, granito, cerâmica, PVC rígido, 
poliestireno, alumínio e chapas zincadas 
é recomendado para diversas situações 
como:
•	 Preenchimento de cavidades
•	 Vedação de aberturas em telhados
•	 Criação de barreiras à prova de som
•	 Instalação e montagem e vedação 
de caixilhos e batentes
•	 Preenchimento de cavidades ao 
redor de tubulações
•	 Junção de materiais de isolação 
térmica e construção
•	 Aplicação de camada de isolação 
acústica em motores
•	 Proporcionar isolação térmica em 
sistemas de ar condicionado
•	 Colagem de placas de espuma rígida, 
PUR, EPS e XPS

Consumo

Cada embalagem de 500 ml, após a 
cura, resulta em até 28 litros de espuma 
de poliuretano.

Embalagem

Lata Aerosol 500 ml contendo 480g de 
produto

Espuma de poliuretano auto-expansível, 
pronta para uso. Oferece excelente 
adesão na maioria dos materiais, 
elevada capacidade de isolação térmica 
e acústica, excelente capacidade de 
suporte e de preenchimento, excelente 
estabilidade, não retrai e não tem pós-
expansão, além de ser inofensivo à 
camada de ozônio, pois não contém 
(CFC) Clorofluorcarbono.



105Vedatexa  |

Selantes e Mastique

DenverFlex Poliuretano 330

Selante adesivo elástico, à base de 
poliuretano monocomponente, com 
grande capacidade de movimentação 
da junta adesiva. Cura ao contato com 
a umidade atmosférica, formando um 
produto flexível, de alta qualidade e 
durabilidade. Disponível na cor cinza.

Uso

•	 Indicado para montar, selar e vedar 
juntas e superfícies de diversos materiais, 
tais como: concreto, madeira, pedras, 
alvenaria, argamassas, cerâmicas, 
mármores, aço, alumínio e muitos tipos 
de plásticos
•	 Juntas de fachadas, entre elementos 
pré-moldados e concreto aparente, 
rejuntamentos, vedação de esquadrias

Consumo

100ml/m em juntas de 1 x 1 cm

Embalagem

Cartucho 300ml
Sachê 400ml
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Expancit

Expancit é uma espuma de poliuretano 
monocomponente, pronta para uso, 
com alto poder de expansão e aderência. 
Preenche as cavidades com uma 
espuma semirrígida, com grande poder 
de vedação e resistente a intempéries. 
Assim, além de vedar, proporciona 
excelente isolamento termo acústico 
aos ambientes. Tem ótima aderência a 
grande parte dos materiais empregados 
na construção civil, exceto polietileno, 
polipropileno, silicone ou Teflon®. 
Depois de endurecido, pode ser 
cortado, lixado e pintado com tintas 
sem solvente.

Uso

•	 Isolamento e preenchimento de 
fendas, buracos e aberturas em geral, 
tais como:
•	 encunhamento de alvenaria
•	 chumbamentos de batentes e 
esquadrias
•	 instalações de ar-condicionado e 
caixas de força, luz, telefone
•	 isolamentos de tubulação

Obs.: Não deve ser aplicado em locais 
sujeitos a contato frequente com água.

Consumo

20 litros/aerossol com 500 mL

Embalagem

Aerossol com 500 mL (490 g) - 6 a 8 m



107Vedatexa  |

Selantes e Mastique

Expansor

EXPANSOR compensa a retração natural 
das argamassas, evitando fissuras. 
Preenche totalmente os espaços vazios, 
o que facilita a sua aplicação em frestas 
e locais confinados.

Uso

•	 Encunhamento em geral
•	 Preenchimento em geral, com 
argamassa tipo dry-pack (consistência 
seca)

Consumo

1% sobre a massa de cimento (500 g do 
aditivo para cada 50 kg de cimento).

Embalagem

Galão 3 kg
Pote 1 kg
Saco 25 kg
Balde 16 kg
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Siloc Silicone pro 2 Acético

Selador/adesivo monocomponente, 
de cura acética, que a temperatura 
ambiente se converte em uma 
borracha flexível através da umidade da 
atmosfera, anti-fungo de cura acética 
para uma ampla gama de materiais, 
utilizado como uso geral. Apresenta 
excelente aderência, permanecendo 
flexível por muitos anos. O produto 
tem ótima resistência química a água, 
radiação UV, ácidos e bases diluídas, 
sabões, detergentes, amônias e demais 
agentes de limpeza.

Uso

•	 Vidros
•	 Superfícies cerâmicas e esmaltadas 
(azulejo, sanitários, etc)
•	 Superfícies pintadas
•	 Uma ampla gama de materiais para a 
construção (madeira, alvenaria, etc)

Consumo

Embalagem

Cartucho plástico 280 mL/274 g
Blister 50 g

RENDIMENTO TEÓRICO POR CARTUCHO
Rendimento em metros lineares em função ao diâmetro cordão.

Diâmetro do cordão (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Comprimento (m) 61 27 15 9 6 5 3,5 3 2,5
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RENDIMENTO TEÓRICO POR CARTUCHO
Rendimento em metros lineares em função ao diâmetro cordão.

Cordão redondo (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Comprimento (m) 53 25 13 9 6 4 3 2,5 2

Unifix MS35

Unifix MS35 é um selante 
monocomponente, elástico à base 
de polímero MS, para aplicações que 
necessitem boa vedação e resistência 
aos raios UV. Tem como característica 
ótima propriedade de não escorrimento, 
além de possibilitar a realização de um 
fácil trabalho de acabamento. Cura 
ao entrar em contato com a umidade 
ambiente formando um elastômero de 
alta resistência.

Uso

Indicado para a realização de trabalhos 
de preenchimento de juntas de 
dilatação, juntas de conexão, vedações 
em geral, acabamentos aparentes, 
batentes de porta, janelas, e diversos 
outros trabalhos que necessitam de 
boa adesão. Pode ser aplicado sobre 
madeira, alumínio, aço galvanizado, 
pvc, concreto, fibras de vidro, materiais 
cerâmicos e pinturas em geral

Consumo

Embalagem

Cartucho de 390g
Sachet de 540g
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Ultraflex PU Construção

Selante monocomponente elástico 
utilizado para vedações e colagens leves, 
à base de material polimérico, indicado 
para aplicações que necessitem de 
boa vedação e resistência aos raios 
ultravioleta, como vedação de calhas, 
rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas. 
Dispensa o uso de solda e não escorre, 
garantindo fácil aplicação e ótimo 
acabamento.

Uso

•	 Aplicações que necessitem de 
boa vedação e resistência aos raios 
ultravioleta
•	 Vedação de calhas, rufos, telhas e 
pingadeiras galvanizadas
•	 Pode ser aplicado sobre os seguintes 
substratos:
•	 Madeira
•	 Alumínio
•	 Aço galvanizado
•	 PVC
•	 Concreto
•	 Fibras de vidro
•	 Materiais cerâmicos
•	 Pinturas em geral

Consumo

Embalagem

Cartucho plástico 420 g
Sachet 830 g

RENDIMENTO TEÓRICO DO CARTUCHO
Rendimento em metros lineares em função ao diâmetro cordão.

Cordão redondo (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Comprimento (m) 55 25 14 9 6 4 3,5 3 2
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Unifix Sintético Silicone

Cola de montagem rápida para uso 
profissional, especial para adesão 
de espelhos em substratos porosos. 
Resistente à água e ao calor, substitui 
pregos e parafusos com eficiência. Alto 
desempenho e excepcional qualidade 
de acabamento. Possui grande 
capacidade de absorção de movimento 
e vibrações, facilitando o trabalho de 
instalação de espelhos.

Uso

Alumínio
Vidro
Madeira
Esquadria
Box Cerâmica

Embalagem

Cartucho plástico 335g
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Unifix Sintético tapa 
trinca

Unifix Tapa Trincas é um selante acrílico 
de uso geral, a base de água e livre de 
solvente, para vedação e preenchimento 
de todos os tipos de juntas com pouco 
movimento. Possui boa elasticidade 
plástica e ótima adesão na maioria dos 
substratos. Apresenta boa resistência 
UV, podendo ser usado em aplicações 
exteriores e tem como caraterística a 
facilidade de aplicação e limpeza. Não 
possui cheiro, não corrosivo em metais, 
perfeita adesão sem necessidade de 
primer na maioria dos substratos, 
mesmo os levemente úmidos 

Uso

•	 Vedação de juntas de ligação entre 
escadas, paredes, tetos, rodapés, 
janelas, caixilhos de madeira e de metal, 
cimento e alvenaria e ou tapar trincas 
de furos para fendas e parafusos em 
paredes e tetos de madeira, gesso e 
concreto
•	 Pintável como a maioria das tintas 
base água e sintéticos
•	 Reduz craqueamento e descoloração 
de pinturas

Consumo

260 g/min (3mm/ 4bar)

Embalagem

Cartucho plástico 460 g
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Selacalha

Selante flexível de alta aderência, 
especialmente destinado a vedar calhas 
e rufos metálicos, de PVC e fibrocimento. 
Permite colagens, emendas e vedações 
flexíveis, impermeáveis e de alta 
durabilidade. É fácil de aplicar e tem 
ação rápida, possibilitando que as peças 
sejam solicitadas 24 horas depois, em 
temperaturas normais (15 °C a 35 °C).

Uso

Selar, emendar e vedar junções de 
calhas e rufos, parafusos em telhas
Colagem de cantoneiras
Montagem e reforma de baús
Calafetações

Consumo

3 m / cartucho para aplicação em 
aberturas de 1 x 1 cm

Embalagem

Bisnaga de 290 g
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Sika Bond AT-Universal

Sika Bond AT-Universal é um adesivo 
elástico monocomponente, isento 
de solvente, baseado na tecnologia 
de Polímeros Terminados em Silano e 
tem excelente adesão em substratos 
porosos e não porosos.

Uso

•	 Colagens internas e externas 
de condutos e canais, placas de 
revestimentos acústicos, e batentes de 
portas, materiais de construção leves, 
vedação e colagem de revestimentos 
para telhados e paredes, chapas para 
coberturas, etc
•	 Tem alta aderência sobre muitos 
substratos, tais como: PVC rígido, fibra 
de vidro, madeira, cerâmicas, azulejos, 
pedras, concreto, alumínio, aço 
inoxidável, etc
•	 Devido a suas excelentes 
propriedades, também pode ser 
utilizado como selante de alto módulo 
para, por exemplo, juntas em pisos e 
juntas de conexão
•	 Especialmente indicado para a 
colagem de cubas (cerâmica ou inox) 
em bancadas de mármores e granitos

Consumo

Aplicação como cordão para colagem:
~ 44 ml por metro linear (com bico 
triangular)

Embalagem

Caixa com 12 cartuchos de 300 ml
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Sikacryl

Selante plástico com base em dispersões 
acrílicas, especialmente dimensionado 
para trincas e fissuras em aplicações 
interiores.

Uso

É recomendado para ser utilizado 
como selador e calafetador em trincas 
e fissuras de baixas movimentações em 
locais internos, podendo ser utilizado em 
diversos tipos materiais da construção 
civil como, concreto, alvenaria, madeira 
ou gesso.

Consumo

•	 A largura e profundidade da trinca / 
fissura, deve ser concebida dentro dos 
limites da capacidade de movimentação 
do selante. Em geral, a largura mínima 
da trinca / fissura deve ser > 2 mm e no 
máximo 10 mm.
•	 Para juntas triangulares os lados 
devem ser ≤ 7mm mínimo. Para um 
cartucho de 280 ml, o rendimento é de 
aproximadamente 20 metros lineares 
para aberturas de 5mm x 5mm.

Embalagem

Cartucho de 280 ml, 12 cartuchos por 
caixa.
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Sika 101 Selacalha

Selante/adesivo flexível de poliuretano 
Híbrido, monocomponente, a base de 
poliuretano que cura com a umidade 
do ar, sendo recomendado e adequado 
para vedação e colagem, oferecendo 
aderência na maioria dos materiais da 
construção civil.

Uso

•	 É empregado na construção para 
realizar colagens flexíveis de elementos 
construtivos em substituição ou 
complementação aos adesivos rígidos 
ou da tradicional fixação mecânica 
(pregos, parafusos, rebites, etc.).
•	 As características químicas do 
produto permitem a aplicação sobre os 
mais diversos substratos para realizar 
colagens de variados elementos 
construtivos, entre os quais: Calhas 
metálicas e de PVC, Chapas metálicas, 
Canaletas, Dutos, Mármores, Granitos, 
Cubas de pias, etc.

Consumo

Embalagem

Cartucho de 250 ml, 12 cartuchos por 
caixa.

Dimensões da colagem
(largura x profundidade) Metros lineares (cartucho 250ml)

3 mm x 3 mm 25

5 mm x 5 mm 10

8 mm x 8 mm 3,7
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Sikaflex 1A Plus

Selante elástico, monocomponente, de 
baixo módulo, à base de poliuretano, 
que cura com a umidade do ar. Sendo 
adequado para juntas de movimentação 
e de conexão em aplicações internas 
ou externas.

Uso

Selar juntas da construção civil, ideal 
para Juntas de Fachadas, além de 
atender aos diversos tipos de juntas 
como: juntas de movimentação em 
concreto, junta perimetral, juntas de 
conexão (ao redor de portas e janelas, 
junção entre diferentes materiais), 
assim como para juntas em madeira e 
estruturas metálicas

Consumo

Embalagem

Cartuchos de 300 ml, 12 cartuchos por 
caixa.
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Sikaflex Universal

Selante flexível, elástico, 
monocomponente, à base de 
poliuretano que cura com a umidade 
do ar, sendo recomendado e adequado 
para juntas de movimentação e 
conexão.

Uso

Uso geral em juntas de movimentações 
e conexões em diversos tipos de 
construções

Embalagem

Cartuchos de 300 ml , caixas com 12 
cartuchos

Consumo
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Sikaflex-Construction

Sikaflex-Construction é um selante 
elástico, monocomponente, que 
cura com a umidade do ar, à base de 
poliuretano. Adequado para aplicações 
internas ou externas.

Uso

Selar juntas em edificações da 
construção civil, como juntas de 
movimentação e juntas de conexão 
/ isolamento em volta de janelas e 
portas, fachadas, revestimentos de aço 
inoxidável, assim como para juntas em 
concreto, alvenaria, madeira, metal e 
PVC.

Consumo

•	 A largura da junta deve ser 
dimensionada para que seja compatível 
com a capacidade de movimentação 
do selante. A largura da junta deve ser ≥ 
10 mm e ≤ 50 mm.
•	 Deve ser mantida uma relação largura: 
profundidade de aproximadamente 2:1.
•	 A largura mínima para juntas de 
perímetro ao redor de janelas é 
de 10 mm. Todas as juntas devem 
ser projetadas e dimensionadas 
apropriadamente pelo especificador e 
pelo empreiteiro conforme os padrões 
e normas relevantes, isto porque fazer 
mudanças depois da construção é, 
geralmente, impraticável.
•	 A base para o cálculo da largura 
necessária da junta são os valores 
técnicos do selante e os materiais 

adjacentes da edificação, mais a 
exposição da edificação, seu método 
de construção e suas dimensões.

Embalagem

Cartucho de 310 ml, 12 cartuchos por 
caixa.
Sache de 600 ml, 20 saches por caixa.
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Tintas Asfálticas

Tintas 
Asfálticas

A Tinta Asfáltica é um produto de grande aderência e que forma 
uma película impermeável de alta resistência química. Muito 
indicada para a proteção de estruturas de concreto ou alvenaria 
revestida com argamassa que entram em contato com o solo, 
sujeitas a águas e aos meios agressivos, seus usos mais comuns 
também incluem:

•	 Impermeabilização de estruturas metálicas e de madeira não 
expostas a intempéries
•	 Impermeabilização de estruturas enterradas, tais como 
caixas-d’água, tanques e reservatórios
•	 Contenções como muros de arrimo e cortinas de concreto
•	 Fundações tais como baldrames, sapatas e blocos revestidos

Além disso, também é utilizada como primer na preparação 
de superfícies para aplicação de mantas asfálticas e fitas 
autoadesivas.
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DenverImper Black

DenverImper Black é uma tinta 
betuminosa impermeabilizante, à base 
de asfalto diluído em solventes.

Uso

•	 Impermeabilização de baldrames 
e fundações de concreto armado, 
paredes de concreto ou de alvenaria em 
contato direto com a terra, jardineiras, 
tanques, ralos, tubos emergentes, etc
•	 Proteção temporária contra corrosão 
de tanques, tubos, calhas (mesmo 
galvanizadas) e estruturas metálicas, 
madeiras expostas ao tempo
•	 Pode também ser utilizado como 
primer para mastiques e mantas 
asfálticas

Consumo

Concreto e alvenaria 0,40 a 0,50 l/m²/
demão
Tubos e barras de aço 0,30 l/m²/demão
Tanques 0,30 l/m²/demão

Embalagem

Pote 900 ml
Galão 3,6 L
Lata 18 L
Tambor 200 L
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Emulsão asfáltica para imprimação, à 
base de asfalto disperso em água, para 
aplicação a frio.

Uso

Denvermanta Primer Acqua é 
especialmente recomendado para 
imprimação de substratos de concreto e 
argamassas, para atuar como elemento 
de ligação nas aplicações de mantas 
asfálticas aderidas ao substrato.

Consumo

0,30 a 0,50 l/m²/demão

Embalagem

Galão 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 200 L

Denvermanta Primer Acqua
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Igol 2

Igol 2 é uma tinta a base de asfalto 
dispersa em água, monocomponente, 
que apresenta a vantagem de poder ser 
aplicado em superfícies úmidas e secas, 
de fácil aplicação e alto rendimento.

Uso

•	 Impermeabilização de materiais 
cimentícios como concreto, 
fibrocimento, argamassas,rebocos e 
emboços, entre outros
•	 Impermeabilizações de fundações
•	 Baldrames e alicerces
•	 Impermeabilizações de muros de 
arrimo
•	 Para impermeabilização de pisos 
em contato com o solo e materiais 
cimentíceos enterrados
•	 Como primer nas impermeabilizações

Consumo

300 a 500 ml/m² para duas demãos

Embalagem

Pote 1 L
Galão 3,6 L
Balde 18 L
Tambor 200 L
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Emulsão asfáltica dispersa em água, 
monocomponente, que apresenta a 
vantagem de poder ser aplicado em 
superfícies úmidas e secas, de fácil 
aplicação e alto rendimento.

Uso

•	 Impermeabilização de materiais 
cimentícios como concreto, 
fibrocimento, argamassas; rebocos e 
emboços, entre outros
•	 Impermeabilizações de fundações
•	 Baldrames e alicerces
•	 Impermeabilizações de muros de 
arrimo
•	 Para impermeabilização de pisos 
em contato com o solo e materiais 
cimentícios enterrados
•	 Como primer nas impermeabilizações 
com manta asfáltica e antes de aplicar 
Igolflex Preto

Consumo

Aproximadamente 300 a 500 ml/m² 
para duas demãos, dependendo das 
condições da superfície.

Embalagem

Bombona 3,6 litros
Balde 18 litros
Barrica 50 litros 

Igol Ecoasfalto
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Igol S

É uma tinta a base de asfaltos diluídos 
em solvente, monocomponente, 
para impermeabilização de concreto, 
alvenaria, madeira e para proteção de
elementos metálicos. Também 
é indicado como primer nas 
impermeabilizações com manta 
asfáltica.

Uso

Impermeabilização de concreto; 
argamassa ou alvenaria em contato 
com o solo; fundações; baldrames, 
alicerces e muros de arrimo; tanques 
e reservatórios de águas agressivas 
domesticas (esgoto, caixas de 
gordura); fibrocimento; proteção de 
elementos metálicos. Como primer 
nas impermeabilizações com manta 
asfáltica.

Consumo

300 a 500 ml/m² para duas demãos

Embalagem

Lata 900ml
Galão 3,6 L
Lata 18 L
Tambor 200 L
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Solução asfáltica para imprimação, 
à base de asfalto oxidado diluído em 
solventes apropriados, para aplicação 
a frio. Fornecido também na versão 
IMPERMANTA PRIMER RÁPIDO.

Uso

Especialmente recomendado como 
primer para a aderência de mantas 
asfálticas em diversos substratos.

Consumo

0,30 a 0,50 l/m²/demão

Embalagem

Impermanta Primer - Galão 3,6 L, Lata 
18 L e Tambor 200 L
Impermanta Primer Rápido - Lata 18 L

Impermanta Primer
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Neutrol

Forma uma película impermeável de 
grande aderência e alta resistência 
química, protegendo concreto, 
alvenaria, metais e madeira contra a 
umidade e águas agressivas. Após a 
secagem, NEUTROL não deixa cheiro 
nem gosto na água e nos alimentos.

Uso

•	 Caixas d´água e tanques
•	 Concreto e alvenaria, em contato 
com o solo, tais como: alicerces, muros 
de arrimo, baldrames e revestimentos
•	 Estruturas metálicas
•	 Primer na aplicação de mastiques e 
mantas
•	 Saneamento, como proteção 
química, impermeável

Consumo

Concreto e alvenaria: 500 mL/m²
Ferro: 300 mL/m²
Madeira: 400 mL/m²

Obs.: todos em 2 demãos

Embalagem

Galão 3,6 litros
Lata 18 litros
Lata 900 mL
Tambor 200 litros
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Emulsão asfáltica de alta resistência 
química que forma uma película 
impermeável. É indicado para proteção 
de estruturas de concreto e alvenaria 
revestidas com argamassa em contato 
com o solo sujeita a águas e aos meios 
agressivos. Indicado também para 
estruturas de madeira e metálicas não 
expostas a intempéries. Por ter baixa 
emissão de COV, NEUTROL ACQUA 
ajuda a reduzir a quantidade de 
contaminantes no ar, contribuindo para 
a preservação do meio ambiente.

Uso

•	 Contenções (muros de arrimo e 
cortinas de concreto)
•	 Fundações (baldrames, sapatas e 
blocos)
•	 Estruturas metálicas e madeiras não 
expostas às intempéries
•	 Pintura protetora para estabilização 
de taludes e valetas
•	 Blocos revestidos

Consumo

•	 Concreto e alvenaria revestida com 
argamassa - 650 ml/m²
•	 Estrutura metálica - 160 ml/m²
•	 Madeira - 400 ml/m²
•	 Estabilização de taludes e valetas - 1 
L/m²

Neutrol Acqua

Embalagem

Balde 18 litros
Lata 900 mL
Galão 3,6 litros
Tambor 200 litros
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Neutrolin

É uma tinta impermeável, de alto 
rendimento e de fácil aplicação. Pode 
ser aplicado também sobre superfícies 
úmidas. Depois de seco, NEUTROLIN 
forma uma película impermeável de 
grande resistência à água e aos meios 
agressivos.

Uso

Especialmente indicado para:
•	 pintura de fundações
•	 baldrames
•	 muros de arrimo
•	 revestimentos em contato com o solo

Consumo

200 mL/m²/demão

Embalagem

Balde 18 litros
Galão 3,6 litros
Pote 1 litro
Tambor 200 litros
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Outros 
Produtos

Neste tópico reunimos impermeabilizantes com usos e 
aplicações diversas. São materiais complementares às nossas 
linhas de produtos, mas que não se enquadram exatamente 
nas categorias gerais definidas para a grande maioria dos itens 
oferecidos por nós.

Alguns deles também não são produtos químicos propriamente 
ditos, mas possuem características impermeabilizantes. 
Portanto, esta variada família de produtos com atributos 
específicos foi reunida nesta categoria à parte.
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Denver Camada 
Separadora

Filme de polietileno com espessura 
superior a 25 micra para camada 
separadora entre a impermeabilização 
e a proteção mecânica.

Uso

Utilizado como camada separadora 
entre a impermeabilização com manta 
asfáltica e a proteção mecânica.

Consumo

Variável

Embalagem

Bobina 500 m² (1,25 x 400 m)
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SikaFoil

Consiste em uma manta tipo TNT 
composta por fibras de polipropileno, 
revestida com uma face de foil 
aluminizado, para utilização como 
isolamento térmico e barreira contra a 
umidade em telhados.

Uso

Para isolamento térmico e 
impermeabilização de telhados

Consumo

1,15 m² para cada m² a ser 
impermeabilizado

Embalagem

Rolo de 1 m de largura e 50 m de 
comprimento
Rolo de 1 m de largura e 25 m de 
comprimento
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Tarucel Vedacit

Tarucel Vedacit é um delimitador de 
profundidade, impermeável e flexível, 
elaborado com espuma de polietileno de 
baixa densidade. Além de evitar fuga de 
material durante a aplicação do selante, 
permite o correto dimensionamento 
das juntas, pois proporciona uma 
profundidade uniforme e um adequado 
fator de forma (relação entre largura 
e profundidade). Possibilita a máxima 
eficiência da junta, uma vez que a 
aderência do selante ocorre apenas 
nas laterais, e não no fundo da junta, 
evitando assim o destacamento ou a 
ruptura do selante.

Uso

Indicado como corpo de apoio no 
preparo de juntas para aplicação de 
selantes e como anteparo e enchimento 
de esquadrias de alumínio.

Embalagem

Disponível na cor cinza e nas seguintes 
espessuras:

6 mm x 500 m
8 mm x 500 m
10 mm x 1150 m
10 mm x 400 m
13 mm x 750 m
15 mm x 550 m

18 mm x 100 m
20 mm x 350 m
24 mm x 200 m
25 mm x 200 m
30 mm x 160 m
6 mm x 2500 m
8 mm x 1500 m
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Vedaspray Tecido

Impermeabilizante para tecidos, fácil de 
aplicar e com alto poder de repelência a 
água e óleo. Não altera a cor e a textura 
do tecido, mantendo a aparência 
natural.

Uso

•	 Sofás
•	 Cadeiras
•	 Almofadas
•	 Tênis
•	 Automóveis
•	 Estofados
•	 Diversos tecidos

Consumo

1 lata aerossol de 300 mL pode render 
até 2,6 m² (3 demãos).

Embalagem

Aerossol 300 mL
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Vedaspray Pedras

Impermeabilizante indicado para 
rejuntes. Repele água e óleo. Não altera 
a cor, textura e aparência natural do 
rejunte. É fácil de aplicar.

Uso

•	 Azulejo
•	 Porcelanato
•	 Cerâmica e pedras naturais

Consumo

1 lata aerossol 400 mL pode render até 
30 m lineares.

Embalagem

Aerossol 400 mL
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Vedaspray Madeiras

Impermeabilizante indicado para 
madeiras que confere grande proteção 
e durabilidade. É fácil de aplicar e tem 
alto poder de repelência a água e óleo. 
Não altera a cor e a textura da madeira, 
mantendo a aparência natural.

Uso

•	 Madeiras não resinosas
•	 Móveis
•	 Peças de madeiras e objetos de 
decoração
•	 Portas, janelas e lambris

Consumo

1 lata aerossol 400 mL pode render até 
2 m²

Embalagem

Aerossol 400 mL
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Vedajá Aerosol

Selador emborrachado que penetra 
nas fissuras e orifícios para estancar 
vazamentos. Quando seco, VEDAJÁ é 
um revestimento impermeável, pintável 
e de alta durabilidade. É uma maneira 
fácil de estancar rapidamente pequenos 
vazamentos.

Uso

•	 Telhas
•	 Calhas
•	 Clarabóias
•	 Tubos de PVC
•	 Vasos plásticos e cerâmicos

Consumo

1 lata aerossol 400 mL pode render até 
15 m lineares (2 demãos).

Embalagem

Aerossol 400 mL 
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