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PRODUTO
CALHA & RUFO - Selante a base de polímeros sinteticos de cura neutra. Produto com longa
durabilidade, especialmente desenvolvido pra fixação de Calhas e Rufos. Depois de curado produz um
selante com excelente aderência para substratos mais comuns como: madeira, vidros, concreto, metais
e alguns plásticos.
CARACTERÍSTICAS
- Fácil extrusão mesmo em baixas temperaturas e aplicadores simples;
- Excelente aderência à cerâmica, aço, concreto, metal com superfície revestida.
- Excelentes características: boa elasticidade e flexibilidade;
- Resistente ao intemperismo e ao envelhecimento;
- Resistente a raios UV;
- Não Corrosivo
DADOS TÉCNICOS
Aparência
Cor
Resistencia à tração
Densidade a 23°C
Capacidade de Movimentação
Temperatura de Aplicação
Formação de Pele a 23°C e 50% UR
Tempo de Cura a 23°C e 50% UR
Dureza Final Shore A
Resistência UV
Resistência à água e spray salino
Compatibilidade com tintas

Pastosa
Cinza
1.72Mpa
1,48 ± 0.02 g/ml
20%
+5°C a + 35°C
45 min*
5 mm/24h
30
Excelente
Excelente

Não é compatível com tintas

*O tempo é menor quanto maior a umidade relativa do ar e temperatura.
INDICAÇÕES
 Vedação na instalação de Calhas e Rufos;
 Dutos de Ar condicionado ou ventilação.
 Outras aplicações da Construção Civil.
APLICAÇÃO
Recomenda-se realizar testes prévios de adesão em cada material. A superfície deve estar limpa,
isenta de pó, gorduras, partículas soltas e substâncias que impeçam boa adesão. Restos de tinta e
revestimentos mal aderidos devem ser removidos. Na utilização de solvente para limpeza, verifique a
compatibilidade deste com o substrato. Se necessário utilize acetona. Pode ser necessário esfregar a
superfície de metal previamente. Aguarde o substrato secar após o desengraxe. Em caso de
aplicação em clima frio, condicionar a embalagem em torno de 20°C antes da utilização.
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ARMAZENAMENTO
Armazene em local seco e fresco, na embalagem original, a temperatura
entre +5°C e +25°C. Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas após
aberto. O armazenamento inadequado ou a exposição de mesmo a
temperaturas acima de 25°C reduzirá a validade do produto.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Respeite as regras de higiene e segurança. Consulte a Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto
químico antes da utilização.
ATENÇÃO
As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso
conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas.
As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso,
constituí uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada
previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o
substrato. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeito
de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o
desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto da
aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do
produto.

Cartucho de 280 ml com 390g

