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VEDAX SELA TRINCA 

Mastique acrílico para vedação de trincas e fissuras 

 

Descrição  

 

VEDAX SELA TRINCA é um selante elastomérico para correção de trincas e fissuras, é uma 

massa coesa com excelente aderência e alta elasticidade, adequada para aplicação diretamente 

em substratos porosos. Após a cura o produto pode receber pintura de acabamento. 

 

Usos 

 Reparos superficiais de trincas e fissuras em geral 

 Calafetação em esquadria metálica ou madeira 

 Juntas em estruturas de pré-moldados 

 

Vantagens 

 Produto de fácil aplicação 

 Alta elasticidade 

 Aceita pintura 

 Excelente aderência  

 Evita proliferação de mofo 

 Pronto para uso 

 

Instruções de Utilização  

Preparo do substrato 

Abra a fissura com haste metálica de forma a remover as partículas soltas. Remova todo o pó 

com o uso de escova ou aspirador de pó, se possível limpara a superficie com o uso de água.  

O substrato preparado deve estar limpo, isento de óleos ou de outros materiais contaminantes, 

partículas soltas, restos de pintura e totalmente seca.  

 

Aplicação 

Homogeneizar o VEDAX SELA TRINCA, aplicar em substrato seco e limpo com o auxílio de uma 

espátula ou desempenadeira metálica garantindo o preenchimento de toda a área da trinca. Após 

a cura pode se realizar um leve lixamento e fazer a pintura com tinta de acabamento. 
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Propriedades e características: 

Aspecto: Massa branca 

Massa específica: 1,600 a 1,700 g/cm³ 

 

Consumos teóricos aproximados 

VEDAX SELA TRINCA: Aproximadamente 30g/m em juntas de 5x10mm 

  

Fornecimento e armazenagem 

VEDAX SELA TRINCA é fornecido em Balde 5 kg. 

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos 

da exposição direta do sol, sua validade é de 12 meses. 

 

Precauções 

Devem seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto, sobre as medidas de 

segurança do trabalho, higiene, limpeza e a disposição quanto ao fogo e resíduos. 

 

IMPORTANTE: Fatores alheios ao controle da CJI podem afetar o rendimento e o 

desempenho do produto. O preparo ideal e correto do produto e substrato, umidade e 
uniformidade da superfície a ser aplicada, fatores climáticos adversos, além do conhecimento 
prático e perícia da mão de obra são essenciais para o sucesso da aplicação. 
 

  

 


