
 

 

 
FT – FICHA TÉCNCIA 

Adesivo Veda Calha 
 

Características: 

Vedações de calhas galvanizada, alumínio, cobre e plástica; emendas, bocais, cabeceiras e 

outras. 

Vedações de rufos em paredes de qualquer tipo de material e acabamento. 

Trincas ou furos em telhas de amianto, cerâmica e metálicas. 

Vedações de baús de alumínio, containers, assoalhos de automóveis e trailers. 

Vedações em tubulações de ar condicionado, balcões frigoríficos e freezers. 

Vedações em embarcações de alumínio, galvanizado, madeira e fibra de vidro. 

Vedações em caixas de luminosos galvanizado ou acrílico. 

 

Propriedades Básicas: 

Cor..................................................................................Alumínio /Incolor/Cinza/branco 

Base .......................................Elastômeros, resinas sintéticas e solventes aromáticos 

Tempo de secagem da película ..................................................................10 minutos 

Tempo de cura total ........................................................................................72 horas 

Flexibilidade 7ºC ..............................................................................................Satisfaz 

Limites Térmicos......................... ...............................................................-10º à+ 80º 

Viscosidade 2,8 mm 3Kg/cm2 à 25° C.................... ..................................... 2’.60” à 3’ 

Peso específico ................................................................................ 0,90+- 0,05g/cm3 

Teor de sólidos .............................................................................................. 60 +- 5% 

 

Rendimento: 

Tubo 300 ml Filete de 5mm² x 12 MTRS 

 

Instrução de uso: 

As superfícies devem estar livres de poeira, umidade e óleos. 
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Para emendas de calhas, rufos, chapas metálicas e outros materiais, aplicar o VEDA 

CALHA entre as peças, em seguida fazer a rebitagem e o acabamento. 

 

Armazenagem: 

Conservar as embalagens em local seco, fresco e isento de umidade. 

A embalagem violada ou mal fechada poderá deteriorar o produto. 

 

Tempo de estocagem: 

Tubo plástico = 04 meses  

Lata = 24 meses 

 

Embalagem: 

Tubo 300 ml Caixa com 50 e 12 unidades 

Lata de 0,900 ml caixa com 18 unidades 

 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E DA SAÚDE 
 
Aplicar as medidas higiênicas usuais. Antes da aplicação, leia o rotulo do produto. Para 
informação detalhada busque a Folha de Dados de Segurança dos Materiais disponíveis na 
Selena Sulamericana. 
S.2 Mantenha fora do alcance das crianças.  
S24/25 Evite o contato com a pele e olhos.  
S26 Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure 
um médico.  
S51 Use somente em áreas bem ventiladas. 
 
Considerações: Restante de produtos e embalagens vazias devem ser descartadas de acordo 
com as normas e regulamentos legais. 
 
Com a publicação desta folha de informação técnica, as edições precedentes não são mais 
válidas. A informação contida aqui é oferecida de boa-fé baseada na pesquisa da Selena e 
acreditada ser exata. Entretanto, porque as condições e os métodos do uso de nossos produtos 
estão além do nosso controle, esta informação não deve ser usada na substituição 
dos testes do cliente para assegurar que os produtos da Selena sejam inteiramente satisfatórios 
para suas aplicações específicas. A única garantia de Selena é que o produto encontrará suas  
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especificações atuais de venda. A medida exclusiva para a ruptura de tal garantia é limitada ao 
reembolso do preço de aquisição ou à recolocação de qualquer outro produto mostrado que 
possa ser substituído pelo produto garantido. Selena S.A. desmente especificamente qualquer 
outra garantia expressa ou implicada no caso de finalidade particular ou negociável. Selena não 
se responsabiliza por qualquer dano casual ou consequente. As sugestões do uso não serão 
tomadas como indução para transgredir qualquer patente 
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