
PAREDES ÚMIDAS 

As paredes expostas às batidas de chuva estão sujeitas a infiltrações, tornando os ambientes 
úmidos. 

Essa umidade, além de provocar manchas nas paredes, danos na pintura e nos móveis, 
ainda afeta a saúde dos moradores, pois permite o surgimento de mofo, o que pode 
provocar graves problemas alérgicos e respiratórios. 

Veja aqui como prevenir e como reparar esse problema de forma correta. 

COMO EVITAR 

Realizar a impermeabilização durante a construção é a forma mais econômica e eficaz de 
evitar problemas futuros com a umidade. VEDACIT é o impermeabilizante que, incorporado 
à argamassa de revestimento das paredes expostas à chuva, impede de maneira definitiva

 

que a umidade apareça no interior dos ambientes. 

Prepare a argamassa impermeável com VEDACIT no seguinte traço: 

 

Para perfeita aderência do revestimento é necessária a aplicação de 
chapisco, utilizando 1 parte de cimento e 3 partes de areia média. 

Amolentar esta argamassa de chapisco com BIANCO:água (1:2). 

O chapisco também pode ser feito com rolo, como vemos na foto. 

 

Com uma colher de pedreiro, aplique a argam assa im perm eável preparada com 
VEDACIT, na espessura de 1 a 1,5 cm, apertando-a firmemente contra a parede.  

Após ela ter puxado (perdido o brilho superficial), dar acabamento com desempenadeira de 
madeira. 
Obs.: não aplicar sob sol intenso para evitar o surgimento de fissuras. Estando a superfície 
muito seca, recomenda-se umedecê-la previamente. 



 
Se a parede for de tijolo aparente, ela deve ser impermeabilizada com o silicone 
ACQÜELLA, que não altera a aparência dos materiais.  

Em pedras ou concreto aparente aplicar a resina acrílica VEDACIL, que impermeabiliza e 
realça a aparência dos materiais. 

COMO CORRIGIR 

Se nas paredes externas não foi aplicada argamassa impermeável feita com VEDACIT, a 
água de chuva pode se infiltrar para o interior dos ambientes.  

Mas este problema pode ser corrigido, de uma

 

das maneiras abaixo: 

 

1. 
Vedapren Parede 

Lixe a parede, removendo a pintura anterior. 

Aplique VEDAPREN PAREDE em 2 ou 3 demãos, sendo que a primeira pode ser diluída em 
até 10% de água.  

VEDAPREN PAREDE dispensa seladora e pode ser deixado exposto. Tem cor branca, mas 
pode ser pigmentado, ou então receber tinta acrílica ou látex. 

 

2. 
Vedajá  

Remover o revestimento. 

Com a superfície limpa e ligeiramente úmida, aplique VEDAJÁ com broxa ou trincha em 2 a 
4 demãos cruzadas, com intervalo de 6 horas entre elas. 



Aplicar chapisco com BIANCO e refazer o revestimento com argamassa. 

 

3. 
Argamassa com Vedacit 

Remova o revestimento antigo e aplique a argamassa impermeável feita com VEDACIT, 
com uma colher de pedreiro, na espessura de 1 a 1,5 cm, apertando-a contra a parede.  

Após ela ter puxado (perdido o brilho superficial), dar acabamento com desempenadeira de 
madeira. 

Obs.: não aplicar sob sol intenso para evitar o surgimento de fissuras. Estando a superfície 
muito seca, recomenda-se umedecê-la previamente.  


