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Nossa especialidade é oferecer novas tecnologias e produtos para a Construção Civil. Há 
mais de 30 anos executamos pisos industriais, fachadas, impermeabilização, tratamento 
de pedras ornamentais, pintura em indústrias, residências, construtoras, etc. Nossos 

serviços são executados pela marka Engenharia ou aplicadores credenciados e a 

comercialização dos produtos, para todos nossos clientes, é feita pela vedam!nas. 

Esta atitude tem por objetivo maximizar as soluções e continuar oferecendo ao mercado 
brasileiro que há de mais inovador no mundo em produtos e soluções químicas para 
construção. Nosso corpo técnico conta com engenheiro consultor pós graduado em 
patologias da construção, com 30 anos de experiência, e com vários cursos no Brasil e 
exterior, capaz de identificar e solucionar os inúmeros problemas ocorridos em obras.    
  
Queremos mostrar-lhes o que é possível fazer para auxiliá-los  aplicando o que nossa 
experiência confirmou. 
     

CONCRETO E ARGAMASSAS 
 Aditivos para concreto 
 Endurecedores de superfícies  
 Melhoradores de argamassa 
 Argamassas para estruturas submersas 
 Argamassas para reparos estruturais e superficiais 
 Reforço estrutural com Fibra de Carbono 
 Fibra de Aço e Fibra de Nylon    
 Agentes de cura 
 Desmoldante  para formas 
 Adesivos epoxi     
 Formas para concreto em ABS da Geoplast 
 Grautes  
 Produtos para injeção de trincas e fissuras 
 Hidrofugantes 
 Sistemas de proteção e impermeabilização superficial para concreto 
       
SELANTES / IMPERMEABILIZAÇÃO 
 PU - Mastique 100% Poliuretano para preenchimento de juntas 
 Membrana  flexível a base de Poliuretano para impermeabilização 
 Resina de Poliuretano pré-catalisada para injeção e impermeabilização 
 Enchimento flexível de PU ou epóxi para juntas e trincas de até ½” 
 Membranas de Neoprene, Poliuretano, Epóxi, Polyuréia, Vinílicas e Acrílicas 
 Impermeabilização sem “quebra-quebra” com RAIN COAT # 909 
 
PRODUTOS PARA PROTEÇÃO E  IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS DECORATIVAS 
 Hidro-óleo repelentes e anti-manchas 
 Reabilitação, impermeabilização, proteção e realce de cor para pisos 
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PINTURAS DE PROTEÇÃO  
 Tinta betuminosa para impermeabilização de superfícies  
 Revestimento acrílico base água para acabamento de superfícies    
 Revestimento acrílico base solvente para acabamento e impermeabilização   
 Tinta epóxi de alto desempenho para uso em superfícies de concreto com alto grau 
de umidade 
 Tinta epóxi e poliuretano de alto desempenho para proteção superficial de concreto  
 Tinta epóxi alcatrão para proteção anti-corrosiva  
 Tinta a base de resina de borracha para impermeabilização e proteção anti-corrosiva   
 Tinta de alto desempenho a base de Uretano alifático, para proteção contra pichações  
 Selante a base de resina acrílica para aumento da aderência de pinturas e 
argamassas  
 Pintura a base de polímeros termo-fixos para acabamento de superfícies   
 Pintura base fosfato amônico para revestimento anti-propagação de chamas 
 Primer 
 Polyuréia e toda a tecnologia em poliuretanos 
 
PISOS   
 Piso acabado em micro-concreto auto-nivelante  
 Piso anti-derrapante 
 Piso anti ácido  
 Piso anti abrasão  
 Pisos esportivos e decorativos em resinas epóxi ou poliuretano 
 
PRODUTOS PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 Repelente atóxico de pássaros e insetos 
 Removedores de manchas causadas por oxidação 
 Desincrustrante e removedor de resíduos de cimento, terra e argamassas  
 Removedor de manchas de óleo em pisos  
 Removedor de manchas de concreto em esquadrias de alumínio  
 Cera auto-brilho  
 Produtos para desengraxe, remoção de colas e limpeza geral de superfícies  
 Removedor de pichações 
 Resina repelente à sujeira para vidros 
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Falar com Eng. Jorge Marques    vedaminas@gmail.com     /     marka.jorge@gmail.com 
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