
GARIN & CIA LTDA.
R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

 (11) 4161-1600    9 6373-6071      Garin Brasil

garin@garinbrasil.com.br    www.garinbrasil.com.br

F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável
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ANEL DE 
VEDAÇÃO PARA 
LOUÇA SANITÁRIA

DESCRIÇÃO

O Anel de Vedação para Louça Sanitária Garin proporciona uma 
vedação perfeita entre o vaso sanitário e o encanamento do esgoto, 
prevenindo o mau cheiro e possíveis vazamentos de gases e dejetos 
provenientes da descarga e do sistema de esgoto de seu banheiro. 
Produto desenvolvido em borracha de alta qualidade, à prova de 
vazamentos, antibacteriano e antifungos. Excelente durabilidade, 
fazendo com que não encolha, não deforme e não rache, com garantia 
de 10 anos. Adere com perfeição em plástico, cerâmica e concreto. 
Seu formato é universal, sendo compatível com todos os modelos de 
vasos sanitários. Produto já vem com guia, o que facilita a instalação e 
dispensa a utilização de bolsa plástica ou massa de vidraceiro.

APLICAÇÃO

O Anel de Vedação para Louça Sanitária pode ser usado na vedação 
de todos os modelos sanitários, já que possui modelo universal.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Azul.
Estado físico: Sólido.
Forma: Massa.
Odor: Sem odor.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Temperatura de uso: -10ºC a +50ºC.
Secagem: Produto não secativo (propriedades elastoméricas).
Equipamentos para aplicação: Uso das mãos.
Rendimento: Uma peça de anel de vedação por bacia.
Causas prováveis de problemas: Superfícies úmidas, sujas ou oleosas.
Densidade: 1.9.
Teor de sólidos: 100%.
Ponto de amolecimento: 110°C.
Teste de adesão em cimento: OK.
Teste de adesão em alta temperatura: OK.
Teste de adesão em temperaturas baixas: OK.
Teste de resistência ácida: OK.
Teste de resistência alcalina: OK.
Teste de performance de selagem: OK.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) Certifique-se de que o tubo do esgoto esteja nivelado com o piso. 
Posicione a bacia, marque o local dos furos e retire-a. Faça a furação e 
coloque as buchas e parafusos.
2) Retire o papel que envolve o anel e acople o anel de vedação ao 
redor da saída do esgoto do vaso sanitário (que deve estar limpa e 
seca). Deixe o anel bem ajustado e grudado à saída do esgoto.
3) Coloque o vaso já com o anel instalado na posição sobre a boca do 
esgoto e pressione-o contra o piso para obter vedação.
4) Finalize a instalação prendendo a bacia com as porcas de fixação e 
aperte até que fique firme.

PRECAUÇÕES

•Lave as mãos após o uso do produto.
•Em caso de contato com os olhos, lave-os em água corrente por 10 
minutos. Persistindo a irritação, procure um médico.
•O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se 
a verificação conforme cada instalação, a necessidade de utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) ao lidar com qualquer 
instalação.
•Como todo produto, o vedante FCFIX, deverá ser mantido em sua 
embalagem original e afastado de crianças e animais domésticos.
•O produto não é inflamável.
•Para boa preservação do produto o ideal é que seja estocado entre 
18º e 40ºC.
•Desde que mantidas as condições indicadas acima, o produto possui 
validade de 24 meses a partir da sua fabricação.

COMPOSIÇÃO

Borracha butílica, resina sintética, carga inorgânica, pigmento 
inorgânico, óleo mineral e antioxidante.


