VEDACIT OFERECE PACOTE BIM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

O novo site da Vedacit, líder no mercado de impermeabilizantes, traz o primeiro
conteúdo BIM sobre impermeabilização de forma gratuita. O download pode ser
feito pelo link: http://vedacit.com.br/mercado-tecnico/bim.
BIM – Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da
Construção – é um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o
ciclo de vida de um edifício. Com ele, projetistas e arquitetos conseguem
atualizar as plantas dos imóveis de forma prática, incluindo todos os dados em
um só arquivo. A visão em 3D traz profundidade aos projetos, proporcionando
uma observação mais realista do resultado.
O modelo Vedacit carrega oito produtos, entre as mantas asfálticas V-Pro e
complementos. “Em 2019, ampliamos o mix de produtos exclusivos para clientes
do segmento B2B e, neste ano, teremos mais novidades. Nosso objetivo é
fornecer soluções adequadas ao perfil de consumo de construtoras e
distribuidores técnicos”, conta Bruno Pacheco, executivo de Marketing da
Vedacit.
Além de economizar tempo (pois todos têm acesso a versão atualizada
simultaneamente) e papel (não é mais necessário imprimir uma nova versão a
cada mudança), o BIM traz transparência à obra e diminui o desperdício, pois é
possível calcular com exatidão a quantidade de insumos para a edificação que
será utilizada, sem ser necessário comprar a mais como margem de segurança.
“O BIM revoluciona o mercado de construção por trazer agilidade, economia e
precisão. Pretendemos oferecer mais soluções para serem utilizadas no modelo,

contribuindo para aumentar significativamente o número de obras protegidas,
com a impermeabilização feita de forma correta”, afirma Bruno.
Sobre a Vedacit
www.vedacit.com.br - 0800-833-2248
Líder no mercado de impermeabilização e produtos de alta tecnologia para a
construção civil, a Vedacit apresenta soluções inovadoras e se aproxima das
famílias brasileiras com soluções que são utilizadas no dia a dia, de forma prática
e eficiente. A empresa, com 84 anos de atuação, eleva a impermeabilização a
um patamar de maior modernidade estando mais perto das necessidades de
seus consumidores.
São mais de 100 produtos em suas linhas de impermeabilizantes, materiais para
a recuperação de estruturas e aditivos para concreto, desenvolvidos em
laboratório próprio, com a mais alta tecnologia para oferecer soluções
apropriadas a diferentes dimensões. Seus itens podem ser encontrados em mais
de 50 mil pontos de venda.
Genuinamente nacional, a Vedacit possui três unidades fabris, duas em São
Paulo - capital e nova unidade em Itatiba - e uma em Salvador, abastecendo
todas as regiões do Brasil. Conta ainda com quatro grandes
regionais distribuídas estrategicamente pelo país.
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