Vedacit oferece produtos especiais para proteger a madeira
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A Vedacit/Otto Baumgart alerta que a madeira deve receber atenção durante o ano todo,
principalmente aquelas que ficam expostas aos efeitos do sol, do vento e da chuva. Para isso,
apresenta o Multistain Vedacit, um impermeabilizante específico, que também protege e dá
brilho, e o Penetrol Cupim, um produto que previne o ataque desse tipo de inseto.
O Multistain Vedacit é destinado exclusivamente à proteção das madeiras não-resinosas de
decks, móveis para uso externo, portas, portões, esquadrias, janelas, lambris, corrimãos,
estruturas de telhados, beirais e forros. Além das cores cedro, mogno, imbuía e ipê, o
consumidor pode encontrar a opção transparente, indicada para quem deseja apenas realçar a
cor natural da madeira ou igualar sua tonalidade.
Se comparado aos vernizes tradicionais, o Multistain Vedacit se destaca pela economia de mão
de obra na reaplicação. “Com ele não é necessário toda a remoção do material anteriormente
empregado, o que é um grande problema na aplicação de vernizes, com os quais devem ser
removidos em sua totalidade. Como não produz película, nosso produto não apresenta risco de
descascamento”, explica Eliene Ventura, gerente técnica da Vedacit.
O Multistain Vedacit tem alto poder de repelência à água e conta com duplo filtro solar.
Proporciona também ótima aparência e resistência ao intemperismo, além de assegurar grande
durabilidade, por isso é indicado principalmente para atmosferas agressivas, como os
ambientes marítimos.
Durante a aplicação, com pincel ou rolo de lã de carneiro, as demãos devem ser bem
espalhadas e de forma contínua. Entre cada demão, é necessário obedecer um intervalo de 8
a 12 horas, conforme a temperatura ambiente. O produto está disponível em embalagem de
900 ml, galão de 3,6 litros e lata de 18 litros.
Já para assegurar a proteção contra o ataque de cupins, é indicada a aplicação prévia do
imunizante para madeiras Penetrol Cupim da Vedacit. “O verãotraz consigo calor e a umidade
do ar, que são condições ideais para o desenvolvimento e a reprodução de insetos como
cupins, brocas, baratas, formigas, entre outros”, explica.
Presentes no segmento de construção civil, na indústria moveleira ou mesmo no ambiente
doméstico, os cupins se alimentam de estruturas ricas em celulose. Assim, o inseticida deve
ser aplicado em todo tipo de madeira seca, como janelas, portas, lambris, prateleiras, móveis.
“A presença do cupim é facilmente identificada pelo aparecimento de um pó granulado de cor
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amarronzada ou por túneis que se estendem de um ponto a outro, em locais como rodapés,
portas, interruptores etc. Nessa hora é preciso buscar tecnicamente uma boa solução, que
muitas vezes é simples, mas precisa ser bem resolvida”, esclarece Eliene.
Ela informa ainda que a aplicação do produto é simples e pode ser realizada pelo próprio
consumidor, que tem a opção de contratar uma mão de obra especializada. “De qualquer
forma, é fundamental obedecer aos procedimentos de aplicação descritos na embalagem dos
produtos e seguir as medidas de segurança indicadas”, alerta.
O Penetrol Cupim está disponível em três opções de embalagem: lata de 900 ml, galão de 3,6
litros e lata de 18 litros. Por ser incolor permite qualquer tratamento na madeira – como verniz,
cera ou tinta – após 24 horas da aplicação do imunizante.
Sobre a Vedacit/ Otto Baumgart - A Vedacit/Otto Baumgart, empresa genuinamente nacional
com 77 anos de atuação, é reconhecida como líder de mercado em produtos de alta tecnologia
para a construção civil. Mais de 130 itens compõem as linhas de impermeabilizantes, materiais
para a recuperação de estruturas e aditivos para concreto, desenvolvidos em laboratório
próprio, viabilizando a aplicação constante de tecnologia de ponta e a elaboração de produtos
apropriados para obras de diferentes dimensões.
Com escritórios de apoio técnico e comercial instalados nas principais capitais brasileiras, mais
de 100 representantes e uma eficiente logística, os produtos que levam a marca são
encontrados em mais de 30 mil pontos de venda do país, com cobertura de 94% das lojas de
materiais de construção.
Suas linhas de produtos, histórico do Grupo e informações sobre suas fábricas em São Paulo e
Salvador estão disponíveis no site (www.vedacit.com.br). Os contatos com a empresa podem
ser feitos por meio dos telefones (11) 2902-5555, em São Paulo, e (71) 3432-8900, em
Salvador.
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