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VEDAX TAPE

Fita autoadesiva aluminizada
DESCRIÇÃO:
VEDAX TAPE fita autoadesiva aluminizada foi desenvolvida para vedar de
imediato de maneira rápida e eficaz, infiltrações e goteiras em telhados,
carrocerias de caminhões, containers, etc.
Produto disponível em várias larguras, oferece excelente acabamento estético,
rápida aplicação e longa vida útil em diversos tipos de uso.
VANTAGENS:
✓ Solução imediata;
✓ Auto adesiva;
✓ Não necessita de maçarico;
✓ Alumínio flexível;
✓ 100% impermeável;
✓ Isolamento térmico e acústico;
✓ Evita o calor no verão e mantem aquecido no inverno;
✓ Evita condensação;
✓ Rápida aplicação e longa vida útil;
✓ Flexibilidade a frio >-5ºC;
✓ Fabricado com sistema de qualidade certificado NBR ISO 9001.
RECOMENDADA PARA:
✓ Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos);
✓ Calhas;
✓ Encontro de parede e telhas;
✓ Tubulações de respiro;
✓ Claraboias;
✓ Cumeeiras;
✓ Acima de muros;
✓ Floreiras;
✓ Platibandas;
✓ Carroceria de caminhão;
NÃO RECOMENDADA PARA:
Não deve ser aplicada em condições de imersão, reparos de tubulações ou de
pressão negativa.
Pode ser utilizada unicamente em pressão positiva.
VEDAX TAPE não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas
e não resistem ao trafego de veículos.
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ARMAZENAGEM DO PRODUTO ATENÇÃO:
Produto sensível a altas temperaturas, não estocar, transportar nem armazenar
em prateleiras altas perto dos telhados, fontes de calor ou sobre a incidência
da luz solar.
VEDAX TAPE deve ser estocada e armazenada na caixa ou no palete original
intacto, em local seco, coberto e longe de fontes de calor ou temperaturas
superiores a 25°C.
A validade é de 24 meses a partir da data de fabricação.
CUIDADOS - DURANTE APLICAÇÃO:
Durante a aplicação não coma nem fume, se sujar as mãos, não passe pelos
olhos nem a boca, não ingira o produto, mantenha longe de crianças e animais,
produto não inflamável.
MODO DE APLICAÇÃO:
Prepare toda a superfície até ficar totalmente limpa e seca, para aplicações
sobre substratos cimentícios aplicar 1 demão de VEDAX PRIMER ACQUA e deixe
secar por no mínimo 24h para promover a colagem da fita.
Recorte a VEDAX TAPE na medida necessária, retire o plástico antiaderente e
aplique na superfície moldando e pressionando com as mãos, atenção nos
arremates.
MAIORES INFORMAÇÕES:
Consulte nosso Departamento Técnico.
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.
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.

