Descrição
VEDACIT TAMP é um cristalizante ultra rápido que apresenta início de pega em
segundos e endurecimento total em aproximadamente 1 minuto.
É indicado principalmente para executar estanqueamentos em presença de água
corrente.
VEDACIT TAMP tem fácil aplicação e vem pronto para uso.
Características
Aparência: Cor cinza, isento de cloretos
Composição básica: cimento e aditivos especiais

Aplicação
Campos de Aplicação
- 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.

Modo de usar
Preparo do substrato
A superfície deve ser limpa com escova de aço, jato de água ou areia, a fim de
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deixá-la áspera, íntegra e isenta de pó.
Obrigatoriamente, deve haver a presença de água.
Aplicação
VEDACIT TAMP é aplicado com as mãos, desde que protegidas por luvas.
Para realizar o estanqueamento em locais jorrando água, pressionar VEDACIT
TAMP, como fornecido, contra o ponto de vazamento, até o endurecimento do
material.
Para tamponamentos, misturar VEDACIT TAMP em água na proporção 2:1 e
aplicar imediatamente a mistura na área a ser tratada, mantendo-a pressionada por
aproximadamente 1 minuto.
Aplicar em camadas de até 2,5 cm de espessura. Logo depois da aplicação, a
superfície deverá ser umedecida por pelo menos 5 minutos para evitar a sua
fissuração.
Por fim, executar a impermeabilização permanente com VEDACIT ou VEDAJÁ.
Quando a área está com muitos pontos de vazamentos é conveniente que se faça
um dreno, forçando a água sair por um determinado ponto e, assim, aliviar a
pressão nos demais, permitindo a realização da impermeabilização na área. E
deixando para o final o estanqueamento do ponto junto do dreno.
Consumo aproximado
1,6 kg/m²/mm de espessura

Embalagens
Balde de 17 kg
Galão de 3 kg

Precauções
Armazenamento
Estocar o produto em local seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos
de estocagem do cimento.
EPI (Equipamento de proteção individual)
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Avental de PVC
Luvas de borracha
Máscara com filtro para pó
Óculos de Segurança
Primeiros socorros
Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.
Procurar um médico.
Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.
Aplicar creme hidratante.
Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

© Vedacit / Otto Baumgart - Todos os direitos reservados - 3 / 3
Phoca PDF

