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F I C H A  T É C N I C A

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

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

VCP-450 Pote 450g Cinza 7896094501775 12 7896094501772

VSC-400 Cartucho 400g Cinza 7896094502376 12 7896094502373

VEDAG
CALHAS E RUFOS

  DESCRIÇÃO 

Vedag Calhas e Rufos é um adesivo selante multifuncional 
a base de resinas acrílicas elastómericas de alta resistência. 
Desenvolvido com tecnologia moderna para ser aplicado em 
uma ampla gama de substratos na construção civil, indústria, 
profissionais, manutenção e uso doméstico.

  APLICAÇÃO 

Fixação de calhas metálicas ou plásticas, rufos (também sobre 
pinturas, concretos, alvenaria ou pedras), emendas de chapas 
em telhados, vedação entre plástico ou metal em concreto 
ou qualquer superfície que requer forte adesão e resistência 
aos raios solares. Não escorre e aceita pintura. Recomendado 
também para trincas em telhas de amianto, cerâmicas ou junções 
de telhas metálicas. Produto ecológico isento de solvente.

  CARACTERÍSTICAS 

Anti-Mofo. Não Tóxico. Não Inflamável. Baixo 
Odor. Não Resseca. Não Trinca. Não Escorre. 
Cor: Cinza.
Cura parcial em dia quente: 6h.
Cura Total: 24 a 48 horas.
Resistência: Excelente.
Impermeabilidade: Impermeável.
Resistência a temperatura: -10°C a +120°C.
Dureza (Shore A): 50 a 60.
Flexibilidade: Excelente.
Pintura: Aceita.
Solvente antes da cura: Água.
Após a cura: Remoção mecânica.
Validade: Indeterminada.

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, 
óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
2) Aplicar com pistola e modelar com espátula, esponja úmida 
ou com o dedo molhado.
3) Antes de sua secagem total é recomendável evitar o contato 
com água.
4) Após a secagem total, o produto é impermeável.

  PRECAUÇÕES 

•O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para 
aquários.
•Não aplicar em dias chuvosos.
•Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco 
e protegido do sol.
•Se necessário (peles sensíveis), utilize óculos de proteção e 
luva de látex durante a aplicação.
•Em caso de contato com os olhos, lavar com água em 
abundância e em contato com a pele, remova com papel 
toalha e lave as mão normalmente. Se ingerido, não provocar 
vômito e procurar um médico.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias 
ensolarados.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Resinas Acrílicas Elastoméricas, Corante PVA, Cargas Minerais, 
Aditivos e Anti-Mofo.

Cartucho
400g

Pote 450g


