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FT – FICHA TÉCNICA 

Adesivo Veda Calha  
Data da última revisão: 24/03/2020 
 

1 - TYTAN PROFESSIONAL Adesivo Veda Calha é uma pasta adesiva homogênea de 
componente único, baseada em elastômeros, resinas sintéticas e solventes.  
 
2 – USOS 
Colagens de calhas galvanizada, alumínio, cobre e plástico; emendas, bocais, cabeceiras e 
outras.  
Colagens e vedações de rufos em paredes de qualquer tipo de material e acabamento. 
Trincas ou furos em telhas de amianto, cerâmica e metálicas. 
Colagens e vedações de baús de alumínio, containers, assoalhos de automóveis e trailers. 
Colagens e vedações em tubulações de ar condicionado, balcões frigoríficos e freezers. 
Colagens e vedações em embarcações de alumínio, galvanizado, madeira e fibra de vidro. 
Colagens e vedações em caixas de luminosos galvanizado ou acrílico 
 
3 - BENEFÍCIOS: 
 

 Permite reposicionamento; 

 Não necessita efetuar mistura pois é monocomponente; 

 Resistente a água; 

Adere em grande parte dos materiais 

 colagem rápida e com grande durabilidade 

 fácil aplicação 

 Alta força final 
 
 
4 - DADOS TÉCNICOS 

Cor Alumínio 

Base Elastômeros, resinas e solventes. 

Tempo de secagem da película 10 min 

Tempo de cura total 72 horas 

Limites térmicos -10ºC a 80ºC 

Viscosidade 2,8 mm 3Kg/cm2 à 25° C 2’.60” à 3’ 

Peso específico 0,90+- 0,05g/cm3 

Teor de sólidos 60 +- 5% 

Rendimento 300ml / filete 5mm² 12 metros lineares 

 
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
 
5.1-Preparação – as superfícies devem estar secas, niveladas e sem poeira, material solto, 
graxa, óleo, pintura, cera, ferrugem, ou outros materiais que prejudiquem a colagem do adesivo. 
Para emendas de calhas, rufos, chapas metálicas e outros materiais, aplicar o VEDA 

CALHA entre as peças, em seguida fazer a rebitagem e o acabamento. 
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5.2 -Aplicação – Após cortar o bico na largura desejada, fure a saída do cartucho e rosqueie o 
bico. Insira o cartucho na pistola aplicadora e então aplique a cola em faixas sobre toda a 
superfície a ser colada, junte as superfícies e pressione-as com força e igualmente. Ótimas 
condições para a colagem são: temperatura entre 15 e 25 °C e umidade relativa do ar cerca de 
60%. Testes de adesão antes da aplicação são recomendados. 
 
Limpeza – solventes minerais antes da cura, mecanicamente após a cura. 
 
Nota – evite o contato com a água até que o adesivo esteja completamente curado. Não é 
recomendado para PE, PP, Teflon, superfícies permanentemente molhadas. 
Devido à variedade de materiais de apoio de segurança disponíveis no mercado, recomendamos 
que o usuário realize testes para confirmar a alta qualidade da colagem 
 
6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Vida útil em prateleira garantida de 24 meses da data de fabricação quando armazenado em 
embalagem original, lacrada e em temperaturas entre +5 e +25ºC. Os adesivos devem ser 
armazenados de acordo com as regras de armazenagem de substâncias inflamáveis.  
A embalagem deteriorada ou mal fechada poderá deteriorar o produto. 
 
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
Aplicar as medidas higiênicas usuais. Antes da aplicação, leia o rotulo do produto. Para 
informação detalhada busque a Folha de Dados de Segurança dos Materiais disponíveis na 
Selena Sulamericana. 
S.2 Mantenha fora do alcance das crianças.  
S24/25 Evite o contato com a pele e olhos.  
S26 Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure 
um médico.  
S51 Use somente em áreas bem ventiladas. 
 
Considerações: Restante de produtos e embalagens vazias devem ser descartadas de acordo 
com as normas e regulamentos legais. 
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 
 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de 
nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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