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Tinta Acrílica Premium Semi-Brilho
Tinta soﬁs cada, desenvolvida com matérias-primas
selecionadas proporcionando um produto com alta
performance, durabilidade, toque suave, alto rendimento,
grande resistência a intemperismo e com acabamento
semi-brilho, valorizando ainda mais o ambiente.
Dica:
• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regularização com massa corrida
ou massa acrílica.
• Evitar respingos de água
na limpeza, na primeira
semana após a aplicação.

Caracterís ca:

Indicação:

• Suave perfume
• Excelente cobertura
• Ó mo nivelamento e
acabamento
• Toque suave
• Resistente a limpeza

• Aplicações internas e
externas
• Paredes
• Muros
• Fachadas
• Tetos

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Tinta Acrílica Premium Ace nada
Tinta Acrílica Premium Ace nada God Mix é uma nta
soﬁs cada, desenvolvida com matérias-primas selecionadas
proporcionando um produto com alta performance,
durabilidade, toque aveludado, acabamento ace nado, alto
rendimento, grande resistência a intemperismo. Trazendo um
toque de requinte e soﬁs cação no ambiente, para clientes mais
exigentes.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regul a r i za çã o co m m a s s a
corrida ou massa acrílica.
• Evitar respingos de água
ou limpeza, na primeira
semana após a aplicação.

• Suave perfume;
• Alta durabilidade;
• Mais rendimento;
• Toque aveludado;
• Resistente a limpeza.

• Aplicações internas e
externas
• Paredes
• Muros
• Fachadas
• Teto

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Tinta Acrílica Premium Fosca
Tinta Acrílica Premium Fosca God Mix é formulada com matérias
primas de mais alta qualidade, garan ndo assim upéries, ó ma
nivelamento, formando uma camada uniforme, com
acabamento fosco aveludado, suave fragrância, an mofo, alto
rendimento e com cobertura úmida acima de 90% na primeira
demãom produto de alto padrão para clientes mais exigentes.
Sua formula, garante resistência superior a intem.
Descrição:

Caracterís ca:

Indicação:

• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regularização com massa
corrida ou massa acrílica.
• Evitar respingos de
água ou limpeza, na
primeira semana após a

• Suave perfume;
• Ó mo nivelamento;
• An mofo;
• Resistência a
lavabilidade

• Aplicações internas e
externas
• Paredes
• Muros
• Fachadas
• Teto

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Tinta Acrílica Premium Pisos e Quadras
Tinta Premium Pisos e Quadras foi desenvolvida para dar ó mo
acabamento e durabilidade, para ser aplicado em áreas onde há
grande circulação, pois é resistente ao trânsito de pessoas e
veículos, indicada para aplicações internas e externas como:
estacionamentos, garagens, quadras poliespor vas, concreto
rús co, calçadas e varandas. Possui cores fortes e uma ó ma
cobertura.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regul a r i za çã o co m m a s s a
corrida ou massa acrílica.
• Evitar respingos de água
ou limpeza, na primeira
semana após a aplicação.

• Alta resistência;
• Ó mo acabamento;
• An mofo;
• Super cobertura.

• Estacionamentos;
• Garagens;
• Quadras
poliespor vas;
• Calçadas;
• Varandas.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Tinta Acrílica Standard
Tinta Acrílica Standard é uma nta desenvolvida com alto poder
de cobertura e ó ma resistência a intempéries. Possui alto poder
de cobertura úmida e acabamento uniforme, oferecendo cores
mais vivas. Fácil aplicação, ó mo nivelamento, an mofo e suave
perfume.

Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regularização com massa
corrida ou massa acrílica.
Evitar respingos de agua
ou limpeza, na primeira
semana após a aplicação.

- Suave perfume;
- Ó ma resistência;
- An mofo;
- Resistência á
intempéries.

- Aplicações internas e
externas;
- Paredes;
- Massa corrida;
- Repinturas em geral.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Acrílica Standard Gessotex
Tinta Acrílica Standard Gessotex é uma nta especialmente
desenvolvida para aplicação diretamente sobre: gesso, drywall e
placas cimen cias sem a necessidade de fundo preparador,
formulada com grande resistência a intemperismos.

Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regul a r i za çã o co m m a s s a
corrida ou massa acrílica.
• Evitar respingos de agua
ou limpeza, na primeira
semana após a aplicação.

•Resistência a
intemperismo;
• Ó mo acabamento;
• Aplicação interna e
externa.

• Gesso;
• Placas cimen cias;
• Drywall.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Acrílica Econômica
Tinta Acrílica Econômica God Mix para clientes que procuram
economia sem abrir mão da qualidade. Ó ma consistência, fácil
aplicação, suave fragrância, sua fórmula permite excelente
cobertura e rendimento, além de ser an mofo.

Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regul a r i za çã o co m m a s s a
corrida ou massa acrílica.
• Evitar respingos de agua
ou limpeza, na primeira
semana após a aplicação.

• Suave perfume;
• An mofo;
• Economia com
qualidade;
• Fácil aplicação.

• Aplicações internas e
externas;
• Paredes;
• Massa corrida;
• Repinturas em geral.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Spray Qualycor
A linha de Sprays Qualycor da God Mix é uma nta acrílica em
aerossol, elaborada com componentes de alta qualidade,
garan ndo ó ma aderência, grande durabilidade, resistência,
excelente acabamento e secagem rápida. Pode ser encontrada em
cores foscas, brilhantes, metálicas e alta temperatura. Indicada
para vários pos de super cies como: madeira, gesso, cerâmica,
plás co, metal (aço e ferro), objetos artesanais, decorações em
geral, pode ser usada em ambiente interno ou externo.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Agite bem antes e
durante o uso.

• Máxima resistência;
• Ó mo acabamento;
• Excelente cobertura..

• Madeira
• Gesso
• Artesanatos
• Decorações em geral
• Alvenaria
• Metal e outros e outros
• Adere a plás co

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Corante Líquido
Corante GOD MIX com alto poder de ngimento e fácil
homogeneização. Indicada para coloração de ntas que sejam
base água, esmalte base água, nta látex, e acrílica. Não deve ser
u lizada em produtos que tenham solvente como base.
Disponível em 9 cores básicas, quando misturados em ntas
brancas ou coloridas, possibilitam a obtenção de várias outras
cores quando combinadas entre si.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Deve-se agitar o frasco
antes de usá-lo, adicionar
aos poucos, mexendo a
nta até a ngir a
tonalidade desejada.

•Alto poder de
ngimento;
• Fácil homogeneização.

•Aplicar o produto
diretamente na nta e
homogeneizar;
• Coloração de ntas
que sejam base água.
e outros

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Selador Acrílico
Para fazer uma pintura bonita e nova, antes de tudo é necessário
fazer uma boa preparação da super cie a ser pintada. O Selador
Acrílico God Mix é desenvolvido para selar, uniformizar e diminuir a
absorção da nta na hora de pintar, trazendo economia. É indicado
para áreas internas e externas, paredes novas e diversas
super cies de alvenaria. (Não indicado aplicação em paredes de
gesso).
Dica:
• Evitar aplicação de nta em
dias chuvosos, com vento forte e
também com umidade alta,
proteger a aplicação de chuvas e
respingos de água nas primeiras
24 horas, podendo causar:
manchas, desbotamentos e/ou
desplacamento de nta.

Caracterís ca:

Indicação:

• Alto poder selante;
• Fácil aplicação.

• Aplicações internas e
externas;
• Rebocos;
• Repinturas.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Fundo Prepador
Fundo Preparador God Mix é um item necessário para paredes
com problemas como descascamento, repinturas, paredes com
gesso ou super cies desgastadas. A sua principal função é
preencher toda a área, “colar” todas as partes soltas da parede.
Preparando a super cie para receber a pintura, uniformizando e
diminuindo a absorção da nta.
Dica:
• Evitar aplicação de nta em
dias chuvosos, com vento forte e
também com umidade alta,
proteger a aplicação de chuvas e
respingos de água nas primeiras
24 horas, podendo causar:
manchas, desbotamentos e/ou
desplacamento de nta.

Caracterís ca:

Indicação:

• Alto poder selante;
• Fácil aplicação.

• Paredes com gesso;
• Rebocos fraco;
• Cal

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Massa Corrida
A Massa Corrida God Mix é um produto essencial para obras e
reformas e a sua função é corrigir imperfeições da super cie de
paredes e tetos. Possui um ó mo nivelamento, alto poder de
preenchimento, corrigindo pequenas imperfeições, podendo ser
usada em super cies internas, em paredes novas e an gas.

Dica:
• Evitar aplicação de nta em
dias chuvosos, com vento forte e
também com umidade alta,
proteger a aplicação de chuvas e
respingos de água nas primeiras
24 horas, podendo causar:
manchas, desbotamentos e/ou
desplacamento de nta.

Caracterís ca:

Indicação:

• Fácil aplicação
• Ó mo acabamento
• Alto poder de
preenchimento

• Aplicações internas
• Paredes novas e
an gas
• Fachadas
• Casas

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Massa Acrílica
Para fazer uma pintura bonita e nova, antes de tudo é necessário
fazer uma boa preparação da super cie a ser pintada. A Massa
Acrílica God Mix possui um ó mo nivelamento, alto poder de
preenchimento, corrigindo pequenas imperfeições, podendo ser
usada em super cies externas e internas.

Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Evitar aplicação em dias
chuvosos, com vento forte
e também com umidade
alta, proteger a aplicação
de chuvas e respingos de
água nas primeiras 24
horas.

• Fácil aplicação
• Ó mo acabamento
• Alto poder de
preenchimento

• Aplicações internas e
externas
• Muros
• Fachadas
• Diversas

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Textura Projetada
É um produto soﬁs cado, com desenhos mais modernos para
clientes mais exigentes, desenvolvido para aplicação com pistola
de pressão, permi ndo acabamentos e resultados esté cos
requintados de muito bom gosto, pode ser aplicada de 1 a 2
demãos dependendo do efeito desejado. Por ser hidrorrepelente é
indicada para aplicações em ambientes externos e internos,
muros, fachadas, prédios, comércios, deixando o ambiente muito
mais moderno. Produzido nas mais diversas cores.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Evitar a aplicação em
dias chuvosos, com vento
forte e também com
umidade alta, proteger a
aplicação de chuvas e
respingos de água nas
primeiras 24 horas.

• Acabamento
requintado;
• Hidrorrepelente;
• Fácil aplicação.

• Aplicações internas e
externas;
• Muros;
• Prédios;
• Fachadas.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Textura Lisa / Textura Designer (rús ca)
São indicados para produzir efeitos decora vos, com grande poder
de aderência, hidrorrepelência, an mofo, resistência a
intemperismo e fácil aplicação. Pode ser aplicada de 1 a 2 demãos
dependendo do efeito desejado. Por ser hidrorrepelente é indicada
para aplicações em ambientes externos e internos, muros,
fachadas, prédios, casas, deixando o ambiente muito mais
moderno. Produzido nas mais diversas cores.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Evitar a aplicação em
dias chuvosos, com vento
forte e também com
umidade alta, proteger a
aplicação de chuvas e
respingos de água nas
primeiras 24 horas.

• Acabamento
requintado;
• Hidrorrepelente;
• Fácil aplicação;
• Efeito decora vo.

• Aplicações internas e
externas;
• Muros;
• Prédios;
• Fachadas.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Textura Aerato
É uma massa decora va, de fácil aplicação, seu efeito é ﬁnalizado
com desempenadeira, deixando um aspecto aerado, possui
hidrorrepelência e an mofo. Contém uma combinação de cargas
minerais proporcionando um belo efeito esté co. Trazendo um
ambiente com soﬁs cação e bom gosto.

Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Evitar a aplicação em
dias chuvosos, com vento
forte e também com
umidade alta, proteger a
aplicação de chuvas e
respingos de água nas
primeiras 24 horas.

• Acabamento
requintado;
• Hidrorrepelente;
• Fácil aplicação;
• An mofo.

• Aplicações internas e
externas;
• Muros;
• Prédios;
• Fachadas.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Textura Graﬁato
É um efeito decora vo rús co. Fácil aplicação com desempenadeira proporcionando efeitos de ranhuras. Em sua formula
contém fungicidas e bactericidas, possui hidrorrepelência, ou seja,
não absorve água após aplicado. Por ser hidrorrepelente é
indicada para aplicações em ambientes externos e internos,
muros, fachadas, prédios, comércios, deixando o ambiente muito
mais moderno. Produzido nas mais diversas cores.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Evitar a aplicação em
dias chuvosos, com vento
forte e também com
umidade alta, proteger a
aplicação de chuvas e
respingos de água nas
primeiras 24 horas.

• Acabamento rús co;
• Hidrorrepelente;
• Fácil aplicação;
• An mofo.

• Aplicações internas e
externas;
• Muros;
• Prédios;
• Fachadas.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Esmalte Premium Base Água
Esmalte Premium Base Água God Mix é indicado para aplicações
externas e internas. Ideal para madeiras, metais, artesanatos, ferros,
inclusive alumínio e galvanizados, excelente resistência a intempéries,
durabilidade superior, suave perfume e secagem rápida. Proporciona
ó mo acabamento, nivelamento, excelente cobertura, cores mais vivas e
brilhantes com proteção (UV). Pode ser aplicado diretamente na
repintura em cima do esmalte convencional.
A diluição e limpeza das ferramentas são feitas com água, dispensando o
uso de solventes e tornando o processo de limpeza mais fácil.
Na cor branca não amarela com o passar do tempo, quando aplicado em
ambientes internos ou externos. Disponível em diversas cores.
Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regularização com massa
corrida ou massa acrílica.
• Evitar respingos de
agua ou limpeza, na
primeira semana após a
aplicação.

• Suave perfume;
• Ó mo acabamento;
• Alta resistência a
intemperismos;
• Não amarela.

• Madeira;
• Metais;
• Artesanatos;
• Azulejos;
• Galvanizados.

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Verniz P.U Base Água
O Verniz P.U. Base Água, é desenvolvida com formulação a base
de resina P.U. Assim como qualquer verniz, tem a ﬁnalidade de
dar brilho e proteção a móveis, objetos de madeira, artesanatos e
em super cies internas e externas. Esse produto oferece ó mo
nivelamento, baixo odor e resistência na madeira.

Dica:

Caracterís ca:

Indicação:

• Limpar a super cie a ser
aplicada, fazer a regularização com massa
corrida ou massa acrílica.
• Evitar respingos de
agua ou limpeza, na
primeira semana após a

• Resistência a
intemperismos
• Ó mo acabamento
• Aplicação interna e
externa

• Madeira
• Caibros
• Portas
• Janelas

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Verniz Brilhante/Fosco Base Água
O Verniz Brilhane/Fosco Base Água God Mix é desenvolvido com
formulação a base de resina acrílica. Assim como qualquer
verniz, tem a ﬁnalidade de dar brilho e proteção a móveis, objetos
de madeira, artesanatos e em super cies internas. Esse produto
oferece ó mo nivelamento, baixo odor e resistência na madeira.

Dica:
• Evitar aplicação em dias
chuvosos, com vento forte e
também com umidade alta,
proteger a aplicação de
chuvas e respingos de água
nas primeiras 24 horas,
podendo causar: manchas,
desbotamentos e/ou
desplacamento.

Caracterís ca:

Indicação:

• Ó mo nivelamento
• Baixo odor
• Aplicação interna

• Madeira
• Caibros
• Portas
• Janelas

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Fundo Galvanizado Base Água
Fundo Galvanizado é um produto branco fosco, que deve ser
aplicada nas super cies galvanizadas antes de ser pintada,
preparando a área para pintura. Proporcionando alto poder de
aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por
muito mais tempo o acabamento ﬁnal. Por ser base água, é um
produto que não possui cheiro. O Fundo Galvanizado Base Água
possui ó ma aderência, além de ser fácil de aplicação.
Dica:
• Evitar aplicação em dias
chuvosos, com vento forte e
também com umidade alta,
proteger a aplicação de
chuvas e respingos de água
nas primeiras 24 horas,
podendo causar: manchas,
desbotamentos e/ou
desplacamento.

Caracterís ca:

Indicação:

• Suave perfume
• Acabamento uniforme
• Alto poder de
aderência

• Alumínio
• Galvanizado

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Selador Para Madeira Base Água
God Mix Selador para Madeira Base Água é um produto indicado
para ser aplicado em madeiras de ambiente interno, antes do
Verniz God Mix, pois sua função é reduzir a porosidade e
absorção da água pela madeira. Melhorando o rendimento e a
qualidade do acabamento do verniz, proporcionando
durabilidade, brilho e resistência. Pode ser aplicado em madeiras
como: lambris, forros, portas e janelas, armários, madeiras de
decoração, artesanatos e etc.
Dica:
• Evitar aplicação em dias
chuvosos, com vento forte e
também com umidade alta,
proteger a aplicação de
chuvas e respingos de água
nas primeiras 24 horas,
podendo causar: manchas,
desbotamentos e/ou
desplacamento.

Caracterís ca:

Indicação:

• Reduz a porosidade da
madeira
• Ó mo acabamento
• Durabilidade
• Aplicação interna

• Artesanatos em
madeira
• Forros
• Portas e janelas
• Madeiras de
decoração

Aponte a câmera para
maiores informações

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.
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Vedamaster (Borracha Líquida Incolor)
Caracterís ca:
• Impermeabilizante
incolor
• Incrível elas cidade (Até
250% de alongamento)
• Secagem ultra-rápido
(Até 2 horas entre demão)

Indicação:
·• Lajes
• Caixas d'água
• Sub-solos
• Concreto/Madeira
• Ferro/Telhas galvanizadas
• Telhas de ﬁbrocimemto
• Alicerces
•Resistente a Pressão Posi va,
Pressão Nega va

Aponte a câmera para
maiores informações

O VedaMaster é um impermeabilizante borracha líquida incolor a base de polímero de alta tecnologia,
disperso em solução alcoólica de aplicação a frio (com rolo epóxi), proteção UV, caracterís cas
an chama, e ultra ﬂexível (até 250%). O Vedamaster tem em sua maior caracterís ca a incrível
elas cidade e efeito memória (volta ao tamanho original após es car total), e como é um polímero não
perde essa caracterís ca com o passar do tempo. Possui ó mo acabamento, secagem ultra-rápida,
garan ndo um melhor rendimento de tempo por aplicação e liberação da área aplicada. Fácil
aplicação e indicado para vários substratos, como: lajes, ﬂoreiras, jardineiras, subsolos, telhas de
ﬁbrocimento, telhas galvanizadas, caixas d'água e piscinas. Para fazer a aplicação é necessário no
mínimo 3 demãos cruzadas, e subir nas laterais 15 a 20 cm (no caso de lajes). No caso de piscinas e
caixas d'água mínimo 6 demãos, intervalo de 2 horas entre demãos.
Após feita a aplicação, aceita-se argamassa e/ou contra piso em cima para fazer a proteção mecânica.
Adere em vários substratos tais como concreto, madeira, ferro, alumínio (telhas de alumínio), paredes
pintadas e chapas galvanizadas, resistente a pressões posi vas e nega vas.
Observações:
• O Vedamaster não deve ser aplicado em áreas que tenham trânsito de pessoas e carros.
• Se a área a ser aplicada for de transito (pessoas), é necessário proteção mecânica.
• O Vedamaster e incompa vel com água, portanto NÃO DEVE aplicar o produto em super cies que
tenham água, (é necessário esperar secar) para fazer a aplicação do produto.
• Na primeira demão , pode-se fazer a diluição com ate 10% de etanol.
• Proteger a aplicação nas primeiras 24 horas da chuva.
• Antes da aplicação do produto é necessário fazer a limpeza da super cie, removendo partes soltas,
sujeiras, pó, graxas e limo.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Vedamaster Lajes e Telhados (Borracha Líquida Tecnológica)
Caracterís ca:
• Resistente a pressões positivas e negativas;
• Alta resistência;
• Fácil aplicação (rolo, pincel ou broxa);
• Elasticidade até 200%;
• Acompanha as dilatações do substrato, não apresentando
trincas ou rachaduras na superfície aplicada, mesmo sob o
sol;

Vedamaster Lajes e Telhados (borracha líquida)
Observações:
- Na aplicação em MUROS DE ARRIMO E RODAPÉS, se o reboco não es ver mais integro, necessário
remoção total do reboco. Deve-se aplicar uma 1 demão de CHAPISCOFLEX (Promotor de Aderência)
sem diluição. E seguir o passo a passo da APLICAÇÃO EM TELHADOS acima.
- Produto testado e aprovado pelo laboratório FALCÃO BAUER, e está em conformidades com as
normas técnicas (Requisito NBR 1 1905/92)
Advertência:
- Lajes que tenham tráfego e/ou trânsito de pessoas, é necessário fazer a proteção mecânica após
todos os passos acima, para proteger de desgastes.
- Lajes que já possua piso, recomenda-se a remoção, fazer a regularização, e seguir todos os passos
anteriores.
- Lajes novas esperar 30 dias de cura para fazer a impermeabilização.

Indicações

Aponte a câmera para
maiores informações

• Lajes
• Radie e alicerces
• Muros e muros de arrimo
• Telhas galvanizadas
• Telhas de ﬁbrocimemto
• Telhas de cerâmica
• Telhas de Aluminio
• Resistente a Pressão Posi va, Pressão Nega va

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Vedamaster Transit
Cimento Elás co Monocomponente Transitável
Caracterís ca:

• Excelente elasticidade.
• Alta resistência ao trânsito de pessoas.
• Pode ser aplicado revestimento.
• Produto pronto para o uso.
• Rendimento de 12 M2 por demão
Vedamaster Transit é um impermeabilizante monocomponente, de base cimen cia,
polímero tecnológico, e adi vos , que agem com grande capacidade de hidrorepelência,
elas cidade e impermeabilização, formando uma membrana uniforme e resistente, em
áreas sujeitas a trincas, ﬁssuras, podendo estar exposto ao sol, intempéries e maresias.
Aplicação:
Limpar toda a área a ser aplicada eliminando partes soltas, sujeira, limo, graxa, produtos
asfál cos, manta asfál ca e também tem que estar totalmente seco, isento de agua e/ou
umidade.
Se a laje es ver com cimento fraco, soltando partes, poeira, é necessário aplicar uma
demão de VEDAMASTER PRIMER, para promover uma perfeita ancoragem do
VEDAMASTER TRANSIT.
Abrir a embalagem homogeneizar o produto (PRODUTO JÁ VEM PRONTO USO, NÃO
FAZER DILUIÇÃO)
Aplicar uma demão com rolo, broxa, junto o TECIDO ESTRUTURANTE VEDAMASTER
subindo os cantos do rodapé, de 15 a 20 cm, aguardar 3 a 4 horas por demão.
Repe r de 03 a 4 vezes, sempre cruzando as demãos em cada aplicação, sempre
homogeneizando o produto para não decantar, u lizar o TECIDO ESTRUTUTANTE
apenas na primeira demão. A aplicação deve ser sempre em camadas ﬁnas e uniformes.

Vedamaster Transit
Cimento Elás co Monocomponente Transitável
Precauções:
Proteger durante as primeiras 24 horas , podendo fazer o teste de estanqueidade após 72 horas.
Esse produto não deve ser aplicado em cima de reves mento cerâmico, e evitar aplicação em dias
chuvosos, aguardar secagem total de 72 horas para caminhar.
Dependendo do uso da área que foi impermeabilizada, poderá haver a necessidade de aplicações
periódicas de Vedamaster Transit,

Indicações

Aponte a câmera para
maiores informações

• Lajes novas e an gas
• Alicerces
• Rodapé
• Jardineiras
• Áreas de trânsito ou não
• Floreiras
• Aceita assentamento de reves mento cerâmico

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Vedamaster UltraReboc
Caracterís ca:
• Adi vo
impermeabilizante em pó
• Hidrofulgante
• Trabalha na
capilaridade

Indicação:
·• Massa de assentamento
• Vigas
• Baldrame
• Argamasssa

Aponte a câmera para
maiores informações

O Vedamaster UltraReboc é um adi vo impermeabilizante em pó para ser misturado em
massas de assentamento, reboco, vigas baldrames

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Vedamaster MasterPrimer
Caracterís ca:
• Promover aderência
• Colar partes soltas
• Aumentar durabilidade
• Pode ser misturado com
argamassa
• Aplicar em cima de
produtos asfál co
• Para aplicar Vedamaster

Indicação:
• Lages novas e an gas
• Lages soltando poeira
• Lages com pisos
cerâmicos ( sendo
misturado com
argamassa)

Aponte a câmera para
maiores informações

Vedamaster MasterPrimer é um adi vo promotor de aderência, para ser usado em
super cies, tais como lajes an gas, fracas e esfarelando, lajes com pisos cerâmicos ,
(EXCETO PORCELANATO),pisos an gos e desgastados, para proporcionar aderência da
linha de impermeabilizantes God Mix, produto pronto uso, fácil aplicação , com rolo de
pintura an -respingo
Aplicação:
Abrir a embalagem e homogeneizar o produto, a super cie a ser aplicada deve estar
limpa e seca, sem partes soltas, óleo, graxas, gorduras, aplica-se uma demão, e esperar
secagem total do produto antes da aplicação de impermeabilizante.

Manta Líquida 2x1 Impermeabilizante
Caracterís ca:
• Ó ma cobertura e
acabamento
• Impermeabilizante
ﬂexível de fácil aplicação
• Forma um ﬁlme de
elas cidade.
• Reduto térmico

Indicação:
• Muros
• Fachadas
• Lajes novas e an gas
• Calhas e rufos

Aponte a câmera para
maiores informações

God Mix Manta Liquída 2×1 é um impermeabilizante pronto para uso, formulado com
polímeros elastoméricos, de aplicação a frio com rolo, vassourão, ou rodo. Não aplicar
essa Manta Liquida 2x1 em cima de produtos asfál cos. Após aplicação e secagem do
produto forma um ﬁlme de grande elas cidade, ﬂexível, impermeável e de ó mo
acabamento. Por se tratar de um produto branco, com adi vo de nanotecnologia, ajuda
reﬂe r e dispersar calor e raio solares, reduzindo a temperatura absorvida pela
estrutura. Recomendado para aplicação em: muros, fachadas, lajes novas e an gas,
calhas e rufos.
• Proteger a aplicação nas primeiras 24 horas da chuva.
• Se a área a ser aplicada for de transito (pessoas), é necessário proteção mecânica.
• Antes da aplicação do produto é necessário fazer a limpeza da super cie, removendo

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Fachada Tinta Impermeabilizante
Caracterís ca:
• Tinta super hidrofóbica
• Excelente aderência a
substratos cimen cios e
ﬁbrocimento
• Grande resistência a
intemperismo
• Não adere sujeira

Indicação:
• Muros
• Fachadas
• Reboco
• textura
• Repinturas em geral
• Uso interno e externo

Aponte a câmera para
maiores informações

Tinta Impermeabilizante Fachada God Mix, é uma nta hidrorrepelente
formulado a base de resinas elastoméricas de aplicação a frio com rolo,
proporcionando grande resistência a intemperismo, ó ma cobertura,
lavabilidade, grande elas cidade, an mofo e suave perfume. Protege as paredes
contra ba das de chuvas impedindo a penetração da água para os ambientes
internos. Disponível na cor branca podendo ser pigmentado na cor desejada sem
alterar sua qualidade. Indicado para aplicações externas paredes, muros,
fachadas, texturas, reboco, concreto, ﬁbrocimento, massa corrida e acrílica,
graﬁatos e repinturas em geral.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Chapiscoﬂex Promotor de Aderência
Caracterís ca:

• Alto desempenho
• Resistência e
aderência
• Pode adicionar
na argamassa piso
sobre piso

Indicação:

Aponte a câmera para
maiores informações

• Áreas internas e
Externas
• Rebocos
• Reparos
• Isopor (EPS)

Chapisco Flex da God Mix é um poderoso promotor de aderência de alto desempenho que garante
grande resistência e aderência em: argamassas, massas de assentamento, chapisco rolado e em
geral, reparos e aderência inclusive em isopor (EPS). Chapisco Flex pode ser usado em áreas
internas e externas sujeitas a umidades.
Rendimento:
• Para chapisco de piso, parede e teto; chapisco em EPS (Isopor); chapisco projetado; estucagem;
ﬁxação de caiação e plas ﬁcante para gesso – mínimo 300 g/m², considerando chapisco de 3 mm
de espessura.
• Composto adesivo para chapisco rolado – mínimo 200 g/m²
• Para adi vo de argamassa de reparo, reves mento, piso e regularização – mínimo 400
g/m²/cm.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Emulsão Asfál ca
Caracterís ca:
• Excelente ﬂexibilidade
• Alta durabilidade
• Resistência a
intemperismo
• Resistente aos raios
solares

Indicação:
• Muros
• Fachadas
• Lajes novas e an gas
• Alicerces
• Calhas e rufos

Aponte a câmera para
maiores informações

God Mix Emulsão Asfál ca é uma manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio
sem emendas, pronta para uso e moldada no local proporcionando um reves mento de cor preta,
ﬂexível, inodor e inofensivo. Após aplicação forma uma película resistente a intempéries
impedindo que a água entre nas ﬁssuras. Recomendado para aplicações em: Muros, fachadas,
lajes novas e an gas, alicerces, calhas e rufos e também como primer para aplicação de manta
asfál ca.
observações:
• Proteger a aplicação nas primeiras 24 horas da chuva.
• Se a área a ser aplicada for de transito (pessoas), é necessário proteção mecânica.
• Antes da aplicação do produto é necessário fazer a limpeza da super cie, removendo partes
soltas, sujeiras, pó, graxas e limo.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Bloqueador de Umidade
Caracterís ca:

• Fácil adição a
argamassas e
concretos
• Maior
durabilidade da
obra

Indicação:

Aponte a câmera para
maiores informações

• Rebocos internos
e internos
• Massa de
assentamento
• Contra piso
• Baldrame

O Bloqueador de Umidade é um impermeabilizante que quando misturado com cimento, água e
areia, age nos capilares das massas e contra piso, argamassas, massas de assentamento e
reboco, cristalizando e impedindo que a umidade se manifeste. Indicado para reves mentos
impermeáveis em: subsolos, fundações, pisos e paredes em contato com umidade do solo,
piscinas, reservatórios e caixas de água, túneis e galerias, argamassa de assentamento de blocos
e jolos e rebocos internos e externos.
Preparo:
Misturar o Acqua Wed antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Resin Flex (Resina Impermeabilizante)
Caracterís ca:
• Resina
impermeabilizante
• Película brilhante
• Resistente a umidade
• Hidrorrepelente
• Brilho e proteção

Indicação:
• Telhas cerâmicas
• Concreto
• Paredes
• Fachadas
• Textura/graﬁato

Aponte a câmera para
maiores informações

Resin Flex é uma resina impermeabilizante hidrorrepelente de alta resistência, que após sua
aplicação forma uma película brilhante, lisa e impermeável. Protege as super cies contra
umidade, sujeira, limo e fungos. Indicada para aplicações em: telhas cerâmicas e ﬁbrocimento,
concreto, concreto aparente, jolo, miracema, pedras decora vas, ardósia, fachada, textura,
graﬁato e aplicação em pinturas em geral.
Instruções de uso:
• A super cie a ser aplicada, deve estar limpa, coesa, ﬁrme, livre de mofos e fungos, sem poeiras,
livre de gordura, graxa e óleo.
• Evitar aplicação em super cies úmidas e/ou molhadas.
• Proteger da chuva nas primeiras 24 horas.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Master Top 100 (Argamassa Polimérica Bi-Componente)
Caracterís ca:
• Resistente a pressão
posi va e nega va.
• Ó ma aderência e
resistência
• Proporciona
impermeabilidade

Indicação:
• Super cies de
concreto, alvenaria e
concreto
• Banheiros
• Cozinhas
• Lavanderias
• Áreas Frias

Aponte a câmera para
maiores informações

Master Top 100 é um impermeabilizante bicomponente, resistente à pressões hidrostá cas
posi vas e nega vas. Apresenta ó ma aderência e resistência mecânica. Não altera a
potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro. Resistente até 60 m.c.a. (metros de coluna
d'agua). Produto de fácil aplicação, com trincha ou vassoura de pelo. Aplicado sobre super cies
de concreto, alvenaria e argamassa. Permite assentamento direto de reves mentos sem a
necessidade proteção mecânica, no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias. As aplicações
entre demãos devem ser sempre cruzadas.
Observações:
• Mínimo de 4 demãos em paredes com pressão nega va.
• Este produto não deve ser aplicado em lajes ou super cies que ﬁcam expostas ao sol.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Master Top 300 (Argamassa Polimérica Bi-Componente)
Caracterís ca:
·• Resistente a pressão
posi va
• Excelente desempenho
de ﬂexibilidade
• Proporciona
impermeabilidade
• Produto de fácil
aplicação

Indicação:
• Super cies de
alvenaria e concreto
• Caixas d'água
• Áreas frias
• Poços artesianos

Aponte a câmera para
maiores informações

Master Top 300 é um impermeabilizante bicomponente semi-ﬂexível de simples aplicação, com
vassoura, trincha ou broxa. Ó mo desempenho de ﬂexibilidade. Aplicado sobre super cies de
concreto, alvenaria e argamassa. Não altera a potabilidade da agua, sendo atóxico e inodoro.
Resistente as altas pressões hidrostá cas posi vas. Acompanha as movimentações estruturais e
ﬁssuras. As aplicações entre demãos, devem ser sempre cruzadas.
Observações:
• Mínimo de 4 demãos em paredes com pressão nega va.
• Este produto não deve ser aplicado em lajes ou super cies que ﬁcam expostas ao sol.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Master Top 500 (Argamassa Polimérica Bi-Componente)
Caracterís ca:

Indicação:

• Resistente a pressão
posi va
• Excelente desempenho
de ﬂexibilidade
• Proporciona
impermeabilidade
• Produto de fácil
aplicação

• Paredes de gesso
acartonado
• Piscinas, caixas
d'águas, tanques e
reservatórios enterrados
e elevados.
• Paredes internas

Aponte a câmera para
maiores informações

Master Top 500 é um impermeabilizante bicomponente, com excelente desempenho de
ﬂexibilidade e de fácil aplicação. Indicada para vedar e eliminar vazamentos e umidade. Pode ser
aplicado sobre super cies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado. Não altera a
potabilidade da água, sendo atóxico inodoro. Resistente as altas pressões hidrostá cas posi vas.
Permite o assentamento direto de reves mentos sem a necessidade de proteção mecânica no
caso de banheiros, cozinha e lavanderias. As aplicações entre demãos devem ser sempre
cruzadas.

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Fast Cal
Caracterís ca:

Indicação:

• Proporciona
ó ma liga e
plas cidade
• Fácil uso

• Misturar em massas de reboco,
• Massas de assentamento;
• Argamassa

Fast Cal é um adi vo concentrado que proporciona ó ma liga e plas cidade em
argamassa, reboco e massas de assentamento. Sendo líquido é melhor
dissolvido, com melhor aproveitamento do produto e melhorando a aplicação
nas massas. Indicado para misturar em massas de reboco, massas de
assentamento e de fácil uso, basta misturar 100ml do produto na água da
mistura do traço de areia e cimento.
Aponte a câmera para
maiores informações

A cada 100 ml para um 1 saco de cal
OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Fitas Aluminizadas
Caracterís ca:

Indicação:

• Fitas versáteis
de fácil
manuseio;
• Ó ma
aderência;

• Telhas de amianto, alumínio e
cerâmica;
• Calhas, rufos;
• Containers e etc;

As ﬁtas aluminizadas mul uso são versáteis, tem ó ma aderência de aplicação a
frio tais como: telhas de amianto, telhas de cerâmica (necessário primer) telhas
de alumínio, calhas, rufos, containers, ar-condicionado, entre muitos outros..
Aponte a câmera para
maiores informações

05×10 / 10×10 / 15×10 / 20×10
30×10 / 45×10 / 90×10 (metros)
OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

Tecido Estruturante Vedamaster
Caracterís ca:
• Alta durabilidade;
• Adapta as
movimentações da
estrutura presentes
no substrato;
• Super resistência;
• Fácil aplicação.

Indicação:

Indicada para aplicação de obras sem
tráfego de pessoas como: lajes, trincas,
paredes, rachaduras, telhas, telhas de
cerâmica, de ﬁbrocimento, ﬁssuras e
rodapés.

Aponte a câmera para
maiores informações

70 cm×50 metros
OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de nta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos
de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de nta.

