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F I C H A  T É C N I C A

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Em calhas novas: Remover o excesso de gorduras entre as 
chapas a serem coladas ou usar palha de aço para remover 
impurezas que possa prejudicar a adesão.
2) Em calhas velhas: Lixar completamente a oxidação e 
impurezas das chapas a serem coladas.
3) Aplicar uma quantidade de Calhafix em uma das partes e 
unir as peças, tempo em aberto máximo 10 minutos ou antes 
de se formar a película que depende do tempo.
4) Aguardar 24 horas para a cura do adesivo.
5) Rebitar em um ponto, se possível, para maior segurança ao 
movimento durante secagem.
6) Para limpeza, usar thinner ou aguarrás.

Aceita pintura com tinta à base de solvente ou emulsão. 
Em muitos casos substitui com vantagens o Silicone, por 
apresentar maior força de adesão e coesão e por não oxidar 
chapas de aço ou ferro.

  PRECAUÇÕES 

•Produto formulado com solventes orgânicos. Usar com 
cuidados inerentes a produtos inflamáveis.
•Evite a inalação.
•Aplicar em local ventilado.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias 
ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  DESCRIÇÃO 

Adesivo a base de resina nitrílica de rápida e forte adesão e 
secagem. Tolera fortes torções em calhas produzidas pelas 
intempéries.

  APLICAÇÃO 

Calhafix Veda Calhas e Rufos é indicado para calafetação de 
calhas, pingadeiras, rufos (metálicos ou de PVC) e chapas de 
alumínio ou ferro. É usado na indústria de baús, de refrigeração 
e tubulações de ar condicionado.
Adere em vidros, madeiras, tecidos, cortiças, borrachas, 
espumas, louças, alvenaria, metais, etc. Ótima resistência às 
intempéries, trações e torções.

  CARACTERÍSTICAS 

Cores: Cristal / Alumínio.
Resistência a temperatura: -40°C a +90ºC.
Resistência a ruptura após secagem: psi 2.000.
Tempo de secagem ao toque: 1 hora.
Secagem total: 12 horas.
Validade: Consumir em 18 meses.

  COMPOSIÇÃO 

Resina Sintética e Diluente Aromático.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

CAC-050 Bisnaga Cartela 50g Alumínio 7896094502529 12 7896094502526

CALHAFIX VEDA 
CALHAS E RUFOS
LINHA PEQUENOS REPAROS


