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                                             POCVEDA 
 
Impermeabilizante de ação obturante, a base de sais minerais e aditivos que, 
quando adicionado a água, elimina vazamentos em reservatórios e piscinas de 
concreto e ou blocos de cimento 
 
1. APLICAÇÃO 
 
O POCVEDA reage com os minerais do substrato como cimento, argila, 
concreto, blocos de cimento e alvenaria. 
De ação lenta e gradativa, pode reagir por mais de 30 dias para eliminar,  
definitivamente, o vazamento. 
Uma vez estancado, não haverá recorrência do vazamento  no mesmo local. 
 
2. MODO DE USAR 
 
POCVEDA deve ser aplicado diretamente na água da piscina na proporção 
indicada pelo nosso Departamento Técnico. O contato com o entorno da 
piscina deve ser evitado. 
Durante o período de ação do produto deve-se repor a água da piscina, 
mantendo-a sempre cheia até a borda, agitando para evitar o acúmulo de 
produto no fundo. 
A piscina não poderá ser utilizada, nem tratada com nenhum outro produto 
durante o processo de colmatação química. 
O vazamento diminui gradativamente até ser interrompido definitivamente. 
Durante o período de ação do produto deve-se utilizar a bomba na posição 
recircular para melhor distribuição do POCVEDA na água (Não passar pelo 
filtro). 
Após o POCVEDA eliminar o vazamento, é necessário aguardar 10 dias 
para total cristalização. Após este período pode-se tratar a água e utilisar a 
piscina. 
 
3. EPIs’ 
 
Luvas e máscaras. 
 
4. PRECAUÇÕES 
 
O POCVEDA é um produto químico e requer cuidados especiais. 
Quando em contato com os olhos, mucosa ou pele, a região  deverá ser lavada 
em água corrente imediatamente. É necessário o uso de luvas e máscara para 
uma aplicação segura. Se preferir diluir o produto antes da aplicação, fazer isto 
em local forrado, evitando vestígio de produto no solo ou em todo e qualquer 
tipo de piso. 
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5. VALIDADE 
 
Na embalagem original em local seco, arejado e protegido a validade é de 6 
(seis) meses. 
 
6. CONSUMO 
 
Em média, 2,0kg/m³ (1.000 litros) de água. 
Consulte nosso Departamento Técnico. 
 
7. CUIDADOS 
 
O POCVEDA é incompatível com produtos químicos utilizados em limpeza de 
piscinas;  
É proibida a utilização da piscina no período que estiver utilizando o 
POCVEDA; 
No período de ação do POCVEDA, deve-se repor a perda de água e agitá-la 
diariamente. 
A ação do POCVEDA é  lenta e gradativa, mas pode ser percebida já nos 
primeiros 10 dias. 
 
8. EMBALAGEM 
Balde 10 kg. 
 
9. GARANTIA 
A Master Chemicals garante a qualidade dos produtos contra defeitos de 
fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a 
responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não 
possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos 
devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as 
instruções deste boletim. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 
Teor Sólido (%)         Min 92 Máx 99 
Viscosidade                Min 0,001 Máx 0,09 
Aspecto                      Pó 
Diluente                     Água 
Densidade                  1,2kg/litro 
Cor                             Branco 


