
VEDACIT RAPIDISSIMO EM PO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VEDACIT RAPIDÍSSIMO EM PÓ é um acelerador de alto desempenho. Com baixas dosagens, seu efeito é superior, 

minimizando a reflexão e reduzindo o consumo de cimento. É compatível com o pH do cimento, permitindo a 

formação de camada passivadora em volta da armadura, proporcionando fortíssima aceleração do cimento e ótima 

aderência. A pega ultrarrápida permite a formação de camadas mais espessas com baixa reflexão.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aparência Branco(a)

Composição Básica Aluminatos

Válidade 6 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

• Concreto projetado para revestimento de:

• Túneis;

• Abóbadas;

• Taludes;

• Reservatórios;

• Canais.

c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

d) Aplicação

Misturar a seco o VEDACIT RAPIDÍSSIMO EM PÓ, obedecendo à dosagem necessária, junto com o cimento e 

os agregados. Posteriormente adicionar a água do traço na hora da projeção. O concreto deve ser preparado nos 

traços desejados e projetado com equipamentos adequados.

CONSUMO APROXIMADO
• 3 a 5% sobre a massa de cimento.

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM
Estocar o produto em local seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos de estocagem do cimento.

ATENÇÃO
Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para determinar a 

dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser utilizado. A dosagem pode variar em função 

do tipo e consumo do cimento, relação água-cimento e temperatura ambiente durante a aplicação. A temperatura 
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ideal do concreto para uso no estado fresco é na faixa de 15 °C a 27 °C, quando se obtém a melhor eficiência da 

característica do aditivo. Mediante a realização de ensaios, pode-se utilizar dosagens maiores. Manutenção: esse 

produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. 

ADVERTÊNCIA Em temperaturas fora da faixa ideal do concreto no estado fresco (15 °C a 27 °C), poderão ocorrer 

variações reológicas no concreto e ineficiência no desempenho do aditivo. Cuidado para evitar superdosagem no 

consumo do produto.

MEIO AMBIENTE
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou 

solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o 

produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI
• Óculos de segurança

• Avental de PVC

• Botas

• Luvas de borracha

• Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

PRIMEIROS SOCORROS
• Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras 

levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

• Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. 

Procurar auxílio médico.

• Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

• Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS

Saco de 25 kg

Dimensões: 8.0 X 45.0 X 65.0 X 0 cm

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321100495 38244000 25kg 25,12kg


