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IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO VUCAN
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Impermeabilizante Asfáltico Vucan é um adesivo asfáltico de elevada resistência à base de elementos
químicos que forma uma camada resistente à água. É o produto ideal para proteger estruturas de
concreto ou qualquer estrutura de alvenaria que esteja em contato com o solo e que porventura possam
sofrer pressão de água ou outros meios desfavoráveis. É recomendado também para estruturas de metal
ou de madeira enterradas. Depois de devidamente curado, o Neutron é inodoro e insípido e não
contamina água e alimentos.

PROPRIEDADES FÍSICAS E ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO
Densidade
Aparência
Composição básica
Validade

0,96 g/cm³
Tinta escura
Emulsão Asfáltica (Produto a base água)
Ver no rótulo (2 anos)

MODO DE USO
Locais de aplicação:
Vigas baldrames e demais estruturas enterradas e não expostas

Como preparar a superfície a ser aplicada:
Paredes de contenções de alvenaria ou concreto, estruturas enterradas como caixa d’água e
reservatórios ou fundações (inclusive vigas baldrame): É necessário limpar cuidadosamente o
substrato e aplicar o chapisco com adição do ADITIVO VUCAN para argamassa e chapisco. São
necessários pelo menos 3 dias entre a aplicação do Impermeabilizante Asfáltico Vucan e o reboco. Após
esse prazo, aplicar a argamassa de revestimento com espessura de cerca de 2cm e aguardar no mínimo
3 dias para secagem completa. É importante que a argamassa seja feita com traço consistente e que,
além da água adicione o ADITIVO VUCAN para argamassa e chapisco. Recomenda-se que o processo
de revestimento seja realizado em 2 camadas sendo que a segunda camada seja aplicada após a
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primeira já ter “puxado”. Se o tempo entre as camadas for superior a 5 horas, será importante aplicar
novo chapisco entre as camadas, novamente com o A DITIVO VUCAN. Tomar cuidados para não deixar
emendas e caso sejam inevitáveis, garantir que não estejam no mesmo ponto entre a primeira e segunda
camada do revestimento. Utilizar desempenadeira de madeira após a última camada do revestimento e
aguardar ao menos 3 dias para secagem completa.
Madeira ou metal não expostos à ação do tempo: Remover toda a sujeira da superfície (inclusive
utilizando escova de aço nos pontos de ferrugem que porventura existam nas estruturas metálicas), bem
como outras substâncias que possam dificultar a aderência do Impermeabilizante Asfáltico Vucan ao
substrato.

Preparo do produto
O Impermeabilizante Asfáltico Vucan já está pronto para ser usado dispensando a adição de qualquer
outro produto. É necessário apenas misturar o produto com uma ferramenta seca e limpa até ficar um
líquido homogêneo. Aplicação
O Impermeabilizante Asfáltico Vucan deve ser aplicado como se pintura fosse. Podem ser utilizados
equipamentos de pintura como rolo de pelo curto, trinchas, brochas ou até mesmo uma vassoura de
cerdas macias, aplicando sempre a quantidade específica para cada material conforme orientação no
subtítulo sequente. É necessário que a superfície esteja completamente seca. Na primeira demão,
aplicar o produto com a quantidade suficiente apenas para penetração no substrato. A partir da segunda
demão aplicar camadas generosas. Se a aplicação for efetuada em caixas d’agua ou semelhantes,
aguardar ao menos uma semana após a aplicação antes de colocar água. Quando as condições
climáticas forem desfavoráveis, aguardar tempo ainda maior. Recomenda-se a aplicação de 2 a 3
demãos ou mais respeitando prioritariamente o consumo recomendado
CONSUMO APROXIMADO
Alvenaria e concreto: ao menos 500ml/m²
Metal: ao menos 300ml/m²
Madeira: ao menos 400ml/m²
RENDIMENTO Balde de 18l
Em concreto – 36m²
Em estruturas metálicas – 60m²
Em madeira – 45m²
ARMAZENAMENTO
É importante armazenar em local seco e fresco, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças
e animais domésticos.
CUIDADOS IMPORTANTES
É importante que o ambiente esteja ventilado durante a aplicação. Na aplicação é essencial o uso de
máscaras apropriada com filtros para vapores orgânicos, além de óculos de segurança e aventais e
luvas de PVC. Evitar aplicar em tempos chuvosos. O respingo desse produto pode danificar e manchar
permanentemente objetos. Lavar os equipamentos utilizados na aplicação logo após o uso, com
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produtos apropriados (aguarrás, por exemplo). Jamais reutilize a embalagem. Recomenda-se danificála antes do descarte para evitar o seu uso por terceiros. Embora haja recomendação de demãos
generosas, evitar acúmulo do produto (camadas maiores que 1,5mm) para que não comprometa a
secagem entre demãos nem a secagem completa do produto e consequentemente a sua eficiência.
NORMA TÉCNICA E MEIO AMBIENTE
O Impermeabilizante Asfáltico Vucan obedece a ABNT NBR 15575 sob a qual o desempenho desse
produto é considerado manutenível. Se desejar obter laudo do ensaio desse produto com informações
de testes de eficácia e eficiência, ligue e solicite no nosso SAC.
Em caso de vazamento no solo ou em mananciais aquáticos, contatar os órgãos ambientais competentes
da sua região para instruções de como proceder. Evite descartar os resíduos em lixo comum, esgotos
ou bueiros. Para tanto, procure empresas autorizadas para descarte de resíduos químicos conforme
legislação vigente.
SE HOUVER ACIDENTES COM O USO DO PRODUTO
Se houver contato com os olhos, lave-os imediatamente com água abundante por 20 minutos mantendo
as pálpebras levantadas, após o que procure imediatamente o serviço médico. Se o contato for com a
pele, lave com água e sabão neutro por pelo menos 20 minutos e procure imediatamente o serviço
médico. Na hipótese de inalação, recomenda-se sair para ambiente ventilado imediatamente e procurar
o serviço médico. Se acidentalmente ingerir o Impermeabilizante Asfáltico Vucan, não provoque vômitos.
Procure imediatamente o serviço médico.
EMBALAGEM

BALDE DE 18l
Dimensões: 30 cm X 33,5 X 30
Cód.

Classificação fiscal
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Peso líquido Peso Bruto
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