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Descrição/ Aplicações: 
O SELAMAIS VEDA CALHA BASE ÁGUA é um selante acrílico a base água sem solventes, 
indicado para vedação de calhas, rufos, alvenarias, esquadrilhas, caixilhos, trincas, fissuras, fendas e 
juntas com movimentos moderados em concreto, gesso, fibrocimento, alumínio, ferro, isopor, 
madeira; 
Rendimento: 17m, para cordão de 4x4mm ou 48grs/m linear em cordão de 1/4”. Secagem inicial: 2 
horas, Cura total: 72 horas. 
Aceita pintura com tinta látex ou à base de solvente.  
O produto é atóxico e não inflamável. 
 
Características Química: 
Cor: Preto, Branco e Cinza 
Peso específico: 1,400 a 1,550g/cm³ 
Rendimento: 17m, p/cordão de 4x4mm ou 48grs/m linear em cordão de1/4" 
Viscosidade Brookfield: 35.500 a 36.000 cps 
Teor de sólidos: 64 a 74 % 
Tempo de secagem: ao toque: 2 horas (a temperatura ambiente) 
Completa: 24 horas (a temperatura ambiente ) 
Tempo de Polimerização completa: 72 horas (a temperatura ambiente) 
Validade: 24 meses 
 
Procedimentos para sua utilização: 
1. Limpar as superfícies deixando-as isentas de gorduras, poeira ou qualquer outro material 
particulado, oxidações e tintas remanescentes. 
2. Lixar se necessário e proceder conforme item 1. 
3. Proteger com fita crepe as laterais das juntas onde o produto será aplicado. 
4. Rosquear o bico aplicador ou dosador no cartucho e cortar em ângulo de 45°. 
5. Colocar o tubo na pistola aplicadora. Aplicar mantendo a pistola em ângulo de 45°,caso o sistema 
de aplicação seja a ar utilizar o bico adequado as condições de processo do trabalho. 
6. Aplicar o produto entre as chapas a serem vedadas a outros materiais. 
7. Aplique uma quantidade do SELAMAIS VEDACALHA BASE ÁGUA suficiente para preencher  
toda a fenda e logo após a sua aplicação,com o material úmido, nivelar com auxílio de uma 
espátula. 
8. Manter protegido de chuva por 24 horas. 
9. Não submeter o sistema aplicado a choques mecânicos ou movimentação por 24 horas 
aproximadamente. 
10. Deixe secar por 24 horas antes do acabamento. Se necessário aplique duas ou mais demãos para 
o perfeito nivelamento. 
 
Embalagem: 
Tubos de 400g. 
 
Caracteristicas e Armazenamento: 
O SELAMAIS VEDA CALHA BASE ÁGUA é um vedante a base de resina acrílica, polímeros, 
cargas minerais e aditivos, para aplicação em áreas internas e externas, Armazenar em lugar 
coberto, fresco e seco, ao abrigo das intempéries. 
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Usos: 
 

 
 
 
Precauções e cuidados: 
SELAMAIS VEDACALHA BASE ÁGUA não é um produto inflamável. Deve ser mantido longe 
do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar por 20 
minutos com água corrente e sabão em abundância e procurar auxílio médico, se houver ingestão, 
não provocar vômitos e procurar auxílio médico. Para evitar contaminação do produto não 
utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Como se 
tratando de produto químico é proibida a venda para menores de 18 anos. 
 
Composição Química: 
Massa tixotrópica a base de resinas acrílicas emulsões aquosas que em combinação com resinas de 
PVA, cargas minerais e aditivos especiais. 
 
Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e 
já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte 
nosso corpo técnico da Selamais. 
 
 
Para maiores informações favor contactar Selamais.  
Fone: (**16) 3693 3311 – 3663 5729  
www.selamais.com.br 


