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VEDAX SELA TRINCA 
Mastique acrílico flexível para tratamento de trincas e fissuras 
 
DESCRIÇÃO: 
VEDAX SELA TRINCA é um selante elastomérico para tratamento de trincas e 
fissuras, é uma massa coesa com excelente aderência e alta elasticidade, 
adequada para aplicação diretamente em substratos porosos. 
 
USOS: 

✓ Reparos superficiais de trincas e fissuras em geral; 
✓ Calafetação em esquadria metálica ou madeira; 
✓ Selagem de vãos em paredes de Drywall; 
✓ Juntas em estruturas de pré-moldados. 

 
VANTAGENS: 

✓ Produto de fácil aplicação; 
✓ Alta elasticidade; 
✓ Baixa retração; 
✓ Compatível com pinturas à base d’água; 
✓ Boa resistência aos raios UV; 
✓ Excelente aderência; 
✓ Evita proliferação de mofo; 
✓ Pronto para uso. 

 
INSTRUÇÕES DE USO: 
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 superfície 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, utilize uma espátula para facilitar a 
aplicação de modo a preencher totalmente o vão da junta, exercendo sempre 
uma pressão moderada para garantir o contato do selante com as bordas, 
evitando assim a formação de bolhas de ar e garantindo uma boa aderência.  
Após a cura pode se realizar um leve lixamento e fazer a pintura com tinta de 
acabamento. 
 
RESTRIÇÕES DE USO: 
Após o termino da aplicação, proteger o produto da água por no mínimo 24h 
para garantir eficiência e resistência do material aplicado. 
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A fissura ou trinca deve ter movimentação inferior a 10% de sua largura. O 
produto não deve ser utilizado para colagens e fixação do tipo estrutural – 
vidros de fachada, espelhos, etc. Não utilizar em juntas de imersão continua em 
água ou outro liquido. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

CARACTERÍSTICAS 
Aspecto Massa branca 

Massa específica 1,500 a 1,700 g/cm3 
Tempo de aplicação e formação de 

pele 
30 minutos 

Secagem ao toque ̴150 min. 
Total de cura 7 dias 

 
 
CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO: 
0,150 kg de VEDAX SELA TRINCA calafeta 1 metro de junta (10mm X 10mm) 
 
EMBALAGENS E ARMAZENAGEM: 
Pote de 1,5 kg – Rende até 9,88 metros de junta (10mm X 10mm) 
Balde de 5 kg – Rende até 32,95 metros de junta (10mm X 10mm) 
Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua 
validade é de 24 meses. 
 
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: 
As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em 
nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. 
Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de 
preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa 
responsabilidade. 
O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da 
superfície e dos equipamentos utilizados. 
Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento 
e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do 
produto. 
Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 
775.0025 ou sac@portalvedax.com.br. 

mailto:sac@portalvedax.com.br
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Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas 
técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. 
A VEDAX IMPERMEABILIZANTES reserva-se o direito de mudar as especificações 
ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso. 
 


