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VEDAX MF 

Adesivo estrutural à base de resina epóxi de Média Fluidez 

 

 

Descrição 

 

Vedax MF é um adesivo estrutural à base de resina epóxi bi componente de Média Fluidez, 

especialmente desenvolvido para ser aplicado em superfícies de concretos, argamassas, 

madeiras, cerâmicas, mármores e aços na posição horizontal. 

 

Usos 

  

 Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes 

 Chumbamentos de barras roscadas e vergalhões 

 Camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho 

 Colagem entre elementos pré-moldados  

 Juntas de concretagem (juntas frias) 

 Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais  

  

 

Vantagens 

 

 Excelente aderência a superfícies de concreto, madeira, pedras, cerâmicas, aço, ferro, 

alumínio, etc.  

 Impermeável   

 Excelentes propriedades mecânicas à tração e compressão   

 Elevada resistência a óleos, graxas, soluções salinas, águas residuais e outras 

substâncias químicas 

 

Restrições de usos 

  

O Adesivo Epóxi Vedax MF não deve ser utilizado em: 

 Polietileno. 

  Polipropileno. 

  Nylon e 

  PTFE.  
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Características do Vedax MF 

 

Aparência e densidade 

 Características Unidade Método Resina Endurecedor 

Aparência - Visual Líquido viscoso Pastoso 

Cor - Visual Cinca Natural 

Densidade G/cm³ IT- LAB 004 1,80 – 1,90 1,60 – 1,70 

Viscosidade cP IT – LAB 001 40.000 – 55.000 12.000 – 16.000 

 

Mistura (A+B) tempo de Trabalho 

 

 

Propriedades Mecânicas 

Características Unidade Valor 

Dureza Shore D 75 - 85 (1) 

Resistência a Aderência MPa 2,5 (1) 

Resistência a Compressão MPa 58 (2) 

Resistência a Compressão Mpa 74,1 (1) 

 

(1) Valores obtidos após 7 dias. Tração ruptura no concreto. 

(2) Valores obtidos após 24 horas. 

 

Instruções de uso 

  

 Certifique-se de que antes de aplicar o produto Vedax MF, o substrato esteja totalmente 

limpo, livre de poeira, umidade, óleo ou qualquer outro tipo de contaminante. 

 Misture todo o conteúdo do componente B na lata do componente A, até que a mistura 

tenha uma cor totalmente homogênea, (aproximadamente 5 minutos) 

 

 

 

Características Unidade Resina Endurecedor 

Proporção de trabalho g 100 55 

Viscosidade Cp ~ 22.000 

Densidade g/cm³ ~ 1,85 

Tempo em aberto (1000g) minutos ~ 75 

Tempo de cura inicial (1000g a 25°c) Horas ~ 24 

Cura Final Dias 7 

Consumo Kg/m²/mm ~1,85 
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 No caso de chumbamentos, insira o produto no orifício de fixação, e logo em seguida 

fixe a estrutura a ser chumbada (vergalhão, barra roscada, estruturas metálicas em 

geral). Mantenha a estrutura presa por grampos de fixação por pelo menos 12 horas. A 

cura total se dará em 7 dias, portanto antes deste período a estrutura fixada não deve 

ser submetida a grandes esforços. No caso de colagem de concreto novo em concreto 

velho, utilize uma espátula para espalhar o produto, aguarde até que o produto esteja 

em ponto de “tack” (com adesividade, mas sem se descolar do substrato), e insira o 

concreto novo por cima. 

 

Embalagem/Validade 

 

Conjunto de 1 Kg, validade de 12 meses a partir da data de fabricação devidamente armazenada 

em temperatura entre 5° e 25 ° c. 

 

Precauções 

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e 

disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto. 

 

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de 

preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle 

da CJI, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura 

e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário 

e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações. 

 

 


