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veda calha quartzolit 
Selante híbrido para vedação de calhas e rufos 

 
1.   Descrição: 

O veda calha quartzolit é uma nova tecnologia em adesivo vedante desenvolvida especialmente pa ra 
impedir a passagem de água através de conexões de calhas e rufos. Grande poder de a des ão permite 
seu uso como solda fria de chapas metálicas ou de PVC. 
 

2. Usos: 
 Indicado para vedação de calhas de zinco ou PVC. 
 Vedação de calhas de zinco ou PVC, pingadeiras galvanizadas, rufos, telhas, junções e emendas 

em geral. 
 

3. Vantagens: 
 Não escorre 
 Não tem odor, não inflamável  
 Pode ser pintado depois de seco 
 Resiste a temperaturas de -20°C a 80°C 
 Disponível na cor: cinza 
 Tempo de secagem: 24 horas 
 Neutro, não ataca metais ou outros materiais 
 Resiste à alta e baixa temperatura 
 Resistente à água e vibrações depois de curado 
 Preenche folgas 
 Alta força de adesão em diversos tipos de substratos 
 Não possui solventes voláteis e isocianatos 

 
4. Instruções de uso 

 
             4.1. Preparo do substrato: 
Limpe as superfícies a serem coladas, eliminando poeira, graxa, oleosidade e partículas soltas.  

 
             4.2. Aplicação: 
Aplique o veda calha quartzolit em forma de cordão. Junte as partes garantindo o máximo de c ontato 
entre as peças. Faça o ajuste entre as peças antes da formação de película. Mantenha as peças 
pressionadas firmemente. Se as peças forem pesadas, utilizar um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até a  
secagem total do adesivo. Limpeza: Remova o excesso do adesivo com um pano úmido.  Nec es sário o 
uso de pistola aplicadora. 
 

5. Recomendações de Segurança: 
Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o contato prolongado com a pele. Em 
caso de contato, lave-a com água e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou c ontato c om os olhos, 
procure auxílio médico. 
 
As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restriç ões quanto à exposição ao fogo e a s  
indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ 
do produto. 
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6. Propriedades e características: 
 

Base química polímero híbrido com silanos modificados 

Cor Cinza 
Mecanismo de cura Reação com umidade do ar 

Densidade 1,7 g/cm³ 

Estabilidade Boa 
Temperatura de aplicação 5°C – 35°C 
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C) 13 meses 
Trincamento Nenhum 
Espessura Curada 3mm/ 24h 
Resistência à temperatura -20°C a 80°C 

Resistência química Alta resistência à água e água salina 

Tempo de formação de película 15 minutos 
Dureza Shore A 50 

 
7. Fornecimento e armazenagem: 

 
veda calha quartzolit está disponível nas embalagens de cartuchos de 280g. Mantendo em l oc al sec o, 
ventilado e na embalagem original lacrada, com temperatura entre 5°C – 25°C, s ua  validade é de 12  
meses, a partir da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 
da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber , como 
uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições 
climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em 
função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 
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