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Teor de Sólidos 58 %  ± 5 % Para maiores informações de segurança ,

descarte, manuzeio e armazenagem,

consultar a FISPQ (Ficha de Informação de

Segurança de Produto Químico). Antes de

utilizar o produto o usuário deverá realizar

testes para garantir que o produto é

adequado para a aplicação que se destina.

Peso Específico 0,900  ± 0,1 g/cm ³

Depois de curado não 

apresenta odor
Odor

Tubo  de  280 ml  

Bisnaga de 25 gramas

0,310 ml para um filete 

quadrado de 6mm x 6 

mm x 8750mm

Rendimento Teorico

12  Meses em temperatura 

ambiente
Armazenagem

Consistência Material Pastoso

Cores Alumínio e Transparente
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110 ± 10”

(Debtometro, orifício 2,8 

mm 40 lbs)

Viscosidade

Teor de Cinzas 1% ± 1 %

Para tubos, aplicadores pneumáticos

ou manuais. Observar que as

superfícies a serem vedadas devem

estar  isentas  de  poeira, óleo e  graxa.

Secagem ao toque 10 á 20 minutos

48 horas, para camadas 

de até 8 mm

VEDA  CALHA  -  SELANTE  ESPECIAL  DE  VEDAÇÃO

Produto a base de borrachas

sintéticas, resinas sintéticas,

plastificantes e solventes. Resistente a

água ácidos e gases clorados,

promovendo a calafetação, vedação e

adesão das partes aplicadas,

mantendo sua flexibilidade com

excelente resistência  a  intempéries.

Selante Veda Calha é especialmente

indicado para vedação e calafetação

de calhas e rufos e ainda utilizado em

vedação de telhas, janelas, trincas

externas de paredes e lajes,

esquadrias de alumínio, box de

chuveiro, pias de cozinha e banheiro,

refrigeradores e fogões. Em

automóveis veda a entrada de água

no teto-solar, quebra-vento, pára-brisas,

porta-malas e outros compartimentos.

Adere a metais, cerâmica, superfícies

pintadas, plásticos de alta resistência,

fibra de vidro em barcos, podendo ser

pintado com qualquer tipo de tinta,

após  secagem  total.

Secagem total
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