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INFORMATIVO TÉCNICO MATRIZ – VEDA TELHA - VEDA PAREDE 

 

Data da última revisão: 11/2021 

 

DEFINIÇÃO 

VEDATELHA VEDAPAREDE  é uma pintura impermeável para telhados de concreto 
e fibrocimento ou amianto. Também utilizado como selador impermeável para 
paredes.                

VEDATELHA VEDAPAREDE  evita infiltrações e proporciona maior durabilidade à 
superfície tratada. 

APLICAÇÕES 

- Telhas de amianto ou fibrocimento 

- Telhas de cimento e concreto tipo “canaletão” 

- Paredes externas como selador 

VANTAGENS 

- Fácil aplicação 

- Excelente rendimento 

- Ecológico, formulação base água 

- Ajuda a reduzir a temperatura interna 

- As telhas tem maior durabilidade 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

A superfície a ser tratada deve estar firme, limpa, seca, isenta de oleosidade, 
sabão, ferrugem, fungos, e restos de outras pinturas.  

Em caso de telhados antigos e muito sujos, após a lavagem aplicar MATAMOFO 
da Mactra. 



 

 
 

 

 
       

  
 

 
 

2 
 

Em caso de parafusos de fixação das telhas ou armaduras expostas com oxidação, 
aplicar antes o ANTIFERRUGEM da Mactra. 

Em paredes externas trate as trincas e as fissuras previamente com VEDBEM 
TRINCA. Em pinturas calcinadas, aplique um fundo preparador de paredes. 

PREPARO DO PRODUTO 

1. Misture bem antes de usar. 

2. Dilua a primeira demão com até 20% de água limpa. 

3. Aplique mais duas demãos sem diluição. 

4. O intervalo entre demãos é de 3 a 6 horas, dependendo da temperatura local. 

5. Como selador impermeável aplique uma demão do VEDATELHA VEDAPAREDE  

puro. 

PRECAUÇÕES DE USO 

- Garanta que a superfície esteja totalmente limpa e seca. 

- A perfeita cobertura da superfície pelo VEDATELHA VEDAPAREDE  é o que irá 
garantir seu total desempenho. 

- Evite aplicar o produto com a superfície quente ou em dias de muito vento. 

- Quando utilizado como selador impermeável o produto deve receber uma 
pintura como acabamento final.  

- Não aplicar em superfícies esmaltadas, de vidro, plásticas ou metálicas. 

- O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície.  

RENDIMENTO APROXIMADO 

Balde 18 kg 

Telhas de concreto ou fibrocimento novas: 40 m²/final 

Telhas de concreto ou fibrocimento usadas: 34 m²/final 

Paredes externas: 65 a 100 m²/ demão 
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FERRAMENTAS 

Pincel ou trincha de nylon 
Rolo de lã, vassoura de pelo 
Airless 
 
CARACTERÍSTICAS 

COR 
Líquido viscoso branco. 
DENSIDADE 
1,15 g/cm³ 
COMPOSIÇÃO BÁSICA 
Resina acrílica estirenada, cargas minerais, pigmentos e biocidas. 
 
ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.  

EMBALAGEM 

18 kg 

SEGURANÇA 

ATENÇÃO. Pode provocar reações alérgicas na pele. Evite inalar as 
poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. A roupa de trabalho 
contaminada não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção/ roupa de 
proteção ocular/ proteção facial. SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar 
com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: 
Consulte um médico. Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la 
novamente. Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração. 

Em caso de emergência consulte o centro de intoxicações Ceatox através do 
telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo. 
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VALIDADE 

24 meses da data da fabricação sem violação da embalagem. 

TRANSPORTE 

Produto não classificado como perigoso para o transporte. 

QUÍMICO RESPONSÁVEL 

Fernanda Hansen – CRQ 04457312 – 4ª região 

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste 
produto pode ser solicitada pelo e-mail: suporte@mactra.com.br 

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico 
Mactra: (11) 4538-7744 / suporte@mactra.com.br 

Para saber mais acesse: www.mactra.com.br 


