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DEFINIÇÃO
MACTRASET foi desenvolvido para evitar e eliminar definitivamente umidade e infiltrações,
sendo de preparo e aplicação muito fáceis.
MACTRASET resiste às pressões d’água positivas e negativas, aceita acabamento direto, é
à base d’água e ecológico, é aprovado para uso em água potável e adere perfeitamente ao
concreto, alvenaria e ferro, com excelente resistência mecânica.
APLICAÇÕES


Impermeabilização de paredes externas e internas



Reservatórios de água



Piscinas



Alicerces e muros de arrimo



Áreas frias (banheiros, cozinha, lavabos e lavanderia)



Revestimento impermeável para granitos, mármores e pedras naturais claras

VANTAGENS


Preparo mais fácil que os outros (doses duplas de 9 quilos)



Aplicação fácil como pintura



Melhor mistura

PREPARO DA SUPERFÍCIE
1. O local deve estar limpo e sem partículas soltas.
2. Caso haja imperfeições, deve-se fazer a regularização adequada.
3. Em superfícies porosas umedeça antes da 1º demão.
PREPARO DO PRODUTO
1. Coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido).
2. Misture bem até obter uma consistência plástica.
3. Mexa sempre durante a aplicação.
4. Havendo possibilidade, recomendamos um misturador de tintas de baixa rotação ou uma
masseira comum.
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Atenção:


Nunca coloque água.



Utilize dentro de 2 horas.



Mantenha ao abrigo do sol.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
ALICERCE
1. Recubra todo o alicerce com duas demãos cruzadas e, nas laterais, no mínimo 30
centímetros.
2. Caso o contra-piso ou o solo externo esteja encostado à parede acima do alicerce,
aplique duas demão cruzadas nesta parede, um metro de altura a partir do
MACTRASET aplicado anteriormente no alicerce.
PAREDE ÚMIDA / UMIDADE DE RODAPÉ
1. Retire todo o reboco das paredes internas e, das externas quando tiver acesso, até a
altura de 1 metro acima do solo. Se o nível do solo externo estiver mais alto, conte a
partir dele.
2. Caso haja imperfeições, regularize a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3.
3. Aplique sobre a alvenaria (ou regularização) duas demãos cruzadas do MACTRASET
nas paredes e, no mínimo 30 cm sobre o contra piso, sempre arredondando os cantos
vivos.
4. Para fixar a massa de acabamento sobre o MACTRASET, antes recomendamos o uso
de chapisco com MACTRACOL.
5. Rodapé: Cole com PREGO LÍQUIDO ao recolocar, nunca parafuse e nem pregue.
PAREDE ENCOSTADA EM BARRANCO E MURO DE ARRIMO
PREVENÇÃO
1. Antes de aterrar, regularize a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3.
2. Aplique três demãos cruzadas de MACTRASET.
CORREÇÃO
1. Retire todo o reboco do lado interno.
2. Caso haja imperfeições, regularize a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3.
3. Aplique três demãos cruzadas do MACTRASET.
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4. Para fixar a massa de acabamento sobre o MACTRASET, antes recomendamos o uso
de chapisco com MACTRACOL.

ÁREAS FRIAS E PISO EM CONTATO COM O SOLO
1. Antes do acabamento, aplique duas demãos cruzadas de MACTRASET sobre o contra
piso e, junto às paredes arredonde os cantos (meia-cana), subindo 30 centímetros.
2. No box aplique duas demãos cruzadas sobre o embosso até dois metros de altura.
3. Para o acabamento ter uma boa aderência sobre o MACTRASET utilize uma argamassa
colante de assentamento.
GRANITOS MÁRMORES E PEDRAS NATURAIS
Com a superfície limpa e levemente umedecida, aplique duas demãos cruzadas de
MACTRASET no verso da pedra antes da aplicação da argamassa de assentamento.
PISCINAS E RESERVATÓRIOS ENTERRADOS
1. Regularize toda a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3 amolentada com
MACTRACOL/água 1:2.
2. Arredonde os cantos (meia-cana), faça a estucagem das paredes e do piso e o perfeito
chumbamento das tubulações. Trate as tubulações e dispositivos com selante
ELASTIQUE ou PESILOX.
3. Aplique 4 demãos cruzadas de MACTRASET.
4. Mantenha por cura úmida durante 3 dias.
5. Faça teste de carga (água).
6. Para colocação do revestimento sobre o MACTRASET utilize uma argamassa colante de
assentamento.
JARDINEIRAS
1. Regularize a superfície e arredonde os cantos com argamassa cimento/areia 1:3
amolentada com MACTRACOL/água 1:2.
2. Aplique três demãos cruzadas do MACTRASET.
3. Intervalo entre demãos: mínimo de 6 horas. Antes de aplicar outra demão, verifique se a
anterior está totalmente seca.
PRECAUÇÕES DE USO


A eficiência do MACTRASET depende da qualidade da aplicação, como obedecer ao
consumo citado e evitar falhas na cobertura (buracos).
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Em reservatórios ou caixas d´ água lave o local com detergente neutro antes da
utilização.



Em piscinas e reservatórios elevados utilize o VEDBEM PRESSÃO com a TELA
VEDATRINCA.



Para impermeabilização de lajes utilize o VEDATRINCA com a TELA VEDATRINCA.

RENDIMENTO

Aplicação

Alicerce, áreas frias e pisos em contato com o solo e
pedras naturais
Muro de arrimo, parede encostada em barranco e
jardineira.
Reservatórios e piscinas enterrados

Número de

Rendimento

demãos

total

2 demãos

2 kg / m

2

3 demãos

3 kg / m

2

4 demãos

4 kg / m

2

FERRAMENTAS


Broxa ou trincha de nylon.



Vassoura de pêlo (para pisos).

CARACTERÍSTICAS
COR


Componente A: Líquido bege.



Componente B: Pó branco.

DENSIDADE


Componente A: 1,01 a 1,03 g/cm³.



Componente B: 1,35 g/cm³.
COMPOSIÇÃO BÁSICA



Componente A: Emulsão acrílica.



Componente B: Cimento e aditivos minerais.
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ARMAZENAGEM
Local coberto, seco e arejado fora do alcance de crianças e animais.
EMBALAGENS


7,2 kg



18 kg

SEGURANÇA
Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS
INGESTÃO:
Componente A: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.
Componente B: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.
CONTATO COM A PELE:
Componente A: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água
e sabão neutro. Em caso de maior irritação, procure um médico.
Componente B: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois com água e
sabão neutro.
CONTATO COM OS OLHOS:
Componentes A e B: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário
procure um oftalmologista.
INALAÇÃO:
Componentes A e B: Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação, se
necessário procure um médico.
Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de
saúde mais próximo.
VALIDADE
08 meses sem violação da embalagem.
Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra:
(11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
Mactra Indústria e Comércio Ltda
Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, 6600.
Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744

