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Veda Calhas
PRODUTO
Selador monocomponente à base de borracha sintética, em solventes orgânicos. Uma
vez curado, se transforma em uma borracha flexível e resistente.

PROPRIEDADE GERAIS (MC-S-Métodos de controle próprio. Cópias disponíveis )
a) Sem curar:
Aspecto:

pasta viscosa, com odor característico de solventes

Cor:

alumínio

Densidade:
(MC-S-50.010):

0,9 (± 2) g/cm3

Viscosidade
(MC-S-50.021):

150.000 -200.000 mPa.s

Sólidos:

48 -52 %

Tempo de formação de pele: 10-20 minutos
(23 ªC, 50 % umidade relativa)
Tempo de cura:

24 horas para uma espessura de 3 mm.

(23ªC, 50% umidade relativa)
Temperatura de aplicação:

+5 a +35 ºC

b) Curado:
Aspecto:

Borracha flexível e resistente, de superfície
brilhante

Cor:

alumínio

Ruptura de Alongamento (MC-S-50.029):

600 -800 %

Dureza (MC-S-50.031):

35 -45 Sh A

Resistência à tração (MC-S-50.029):

1 -2 MPa

Encolhimento:
Temperatura de trabalho:

20% de perda de volume, curado
completamente
-10 a +80 °C.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica são referenciais. Gentileza contatar nosso Departamento Técnico
para assistência e recomendações específicas para a sua aplicação. DDG 0800 600 4633
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APLICAÇÃO
Selador de uso Profissional para
selar e aderir chapas galvanizadas,
de alumínio e canaletas, dutos de
ar condicionado e algerosas em
geral entre si ou alvenaria,
fibrocimento, telhas, madeira e
metais..
Não causa oxidação. Resiste à
intemperie (sol, água, radiação
UV). É pintável
MODO DE USO
As superfícies devem estar limpas,
secas e livres de óxido. Lixar se
necessário. Aplique com pistola
para cartuchos. Pode-se alisar com
espátula ou ferramenta similar
molhada com detergente.
O tempo necessário para a cura
depende da espessura do selador
aplicado que, em ambientes muito
frios, são maiores.

c) Toxicidade:
Evitar o contato. Em caso de
contato acidental com a pele, lavar
com água e sabão. Em caso de
contato acidental com os olhos,
lavar abundantemente com água.
Não respirar os vapores.
Xn: Nocivo. Consultar a Ficha de
Segurança correspondente.

Os dados contidos nesta ficha possuem
caráter informativo. Foram produzidos de
acordo com os melhores conhecimentos e
experiências feitas até o momento. Não
podemos
assumir
nenhuma
responsabilidade por resultados obtidos por
terceiros cujos métodos e procedimentos
não tenham sido submetidos ao nosso
controle.
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APRESENTAÇÃO
Cartuchos de 300 ml.

PRECAUÇÕES
a) De armazenagem:
Manter em lugares frescos e secos,
protegidos das radiações solares,
nas embalagens originais fechadas
(a menos de +25 ºC).
Vida útil: Cartuchos por 300 ml. 12
meses
b) De uso:
Evitar qualquer contaminação. Uma
vez aberto, usar seu conteúdo
dentro dos primeiros 30 dias.
Logo após utilizar o produto, fechar
bem a tampa para evitar o ingresso
de ar.
Os dados contidos nesta Ficha Técnica são referenciais. Gentileza contatar nosso Departamento Técnico
para assistência e recomendações específicas para a sua aplicação. DDG 0800 600 4633

