
1 

Nature Química Ind. & Com. Ltda. CNPJ: 15.128.294/0001-09 
Rua Ray Wesley Herrick, 1211/ Bairro: Jóquei Clube - CEP: 13565-090 São Carlos / SP - Tel.:+55 (16) 34127062/34127063 

 

 

 

__________ FICHA TÉCNICA__________ 

 

 
 
 

 

 

WEDATECH Contra Umidade é um aditivo impermeabilizante mineral concentrado que adicionado a água 

de amassamento de argamassas e concretos proporciona notável redução da permeabilidade por 

hidrofugação do sistema capilar, tornando-os apropriados para o uso em severas condições de umidade, 

infiltrações ou águas sobre pressões.  

 

Utilização 

 

 Alicerces/Baldrames 

 Rebocos externos 

 Assentamentos de alvenarias 

 Contrapisos em contato com o solo 

 Concretos de fundações 

 Caixas d'água e piscinas  

 Muros de contenção e outros 

 

Vantagens 

 

 Apenas 1 kg por saco de cimento. 

 Alta performance 

 Eficiência permanente, pois não perde suas propriedades ao longo do tempo. 

 Amplo uso na construção civil. 

 Fácil de utilizar. 

 Ganho de trabalhabilidade e coesão. 

 Maior durabilidade e garantia da obra. 

 Não altera o tempo de pega do cimento. 

WEDATECH CONTRA UMIDADE 

Aditivo impermeabilizante para argamassas e concretos. 

 

Aditivo impermeabilizante para argamassas e concretos. 
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Instruções de Uso 

 
 

Faça a homogeneização do produto antes de usar. 

WEDATECH Contra Umidade deve ser dissolvido na água de amassamento. 

Aplique a 1ª demão da argamassa com espessura mínima de 1 cm. Aplicar mais 2 ou 3 demãos de 

argamassa com WEDATECH Contra Umidade, mas não ultrapasse 05 horas entre uma chapada e outra da 

argamassa. Ultrapassando esse intervalo, será necessário um novo chapisco como ponte de aderência.  

 

Dosagens recomendadas 

Serviços Traço Consumo 

Revestimentos de subsolos e 
túneis 

Cimento : Areia 
1 : 2,5 

1kg de WEDATECH Contra 
Umidade por saco de cimento 
(50kg) ou 2% sobre o peso do 

cimento 

Revestimentos de caixas d'água, 
piscinas e alicerces e paredes em 

contato com o solo. 

Cimento  : Areia 
1 : 3 

1kg de WEDATECH Contra 
Umidade por saco de cimento 
(50kg) ou 2% sobre o peso do 

cimento. 

Revestimento/Reboco de paredes 
Cimento : Areia 

1 : 5 

1kg de WEDATECH Contra 
Umidade por saco de cimento 
(50kg) ou 2% sobre o peso do 

cimento 

Argamassas para assentamento 
de blocos e tijolos 

Cimento : Areia 
1 : 6 

1kg de WEDATECH Contra 
Umidade por saco de cimento 
(50kg) ou 2% sobre o peso do 

cimento 

Concreto impermeável 

Elaborar o traço do concreto com 
consumo mínimo de cimento de 

350kg/m³ e relação água cimento 
máxima de 0,50. 

0,5% de WEDATECH Contra 
Umidade sobre o peso do 

cimento. 

 

Cura 

 

Após a finalização dos trabalhos de lançamento e aplicação de concretos e argamassas, promover a cura 

seguindo os critérios da tecnologia dos materiais cimentícios. 
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Segurança e Primeiro Socorros 

 

 EPIs (equipamentos de proteção individual): avental de pvc; luvas de borracha e óculos de 
segurança. 

 Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão.  

 Em caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um 
médico. 

 Em caso de ingestão, não provocar vômito, consultar um médico imediatamente levando consigo a 
embalagem. 

 Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.  

 

Transporte e Armazenamento 
 

 Transportar o produto adequadamente na posição vertical e preso, para não tombar. 

 Estocar em local protegido de intempéries e temperatura ambiente.  

 

Composição Básica 

 

 Aditivos minerais inorgânicos. 

 

Validade 

 

 24 meses a partir da data de fabricação. 

 

Desempenho do Produto: 

 

A fabricante NATURE QUÍMICA garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não 

assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as 

condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estão limitados ao valor do produto. 

A fabricante NATURE QUÍMICA informa que poderá promover alterações no produto sempre que 

necessário, sem aviso prévio. 

Os produtos NATURE QUÍMICA devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidades com 

as instruções constantes no manuais de aplicação, embalagens e Fichas Técnicas disponibilizados pela 

empresa. 
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Observação 

 

Este produto passou por rigorosos testes de controle qualidade, e terá as suas propriedades garantidas 

desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do produto depende das condições de 

preparação da superfície e da argamassa, faça-o corretamente e terá a qualidade do produto assegurada. 

Para maiores informações consulte o departamento técnico. 

 

                                                              Químico Responsável / CRQ 04482528 - IV REGIÃO 
 

J.L. VICHE INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP 
CNPJ: 15.128.294/0001-09 

Rua Ray Wesley Herrick, 1211 - Jockey Club 
CEP.: 13565-090 São Carlos - SP 

Telefone: (16)3412-7062 / 3412-7063 
naturequimica@naturequimica.com.br 

 
 


