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DEFINIÇÃO
VEDBEM TRINCA é um poderoso selante elastomérico para correção de trincas, fissuras e
calafetação em esquadrias em geral.
VEDBEM TRINCA possui alta elasticidade e aderência permitindo um tratamento mais
simplificado e com excelente acabamento. Dispensa o uso de telas estruturantes.
APLICAÇÕES
Trincas e fissuras em geral
Calafetação em caixilhos e esquadria metálica ou madeira
Junta entre estruturas e elementos pré-moldados
VANTAGENS
Praticidade na aplicação
Rapidez
Alta elasticidade
Aderência a diversos tipos de superfície
Ótimo acabamento
Aceita pintura
Excelente resistência às ações climáticas e ao envelhecimento
Evita a proliferação de mofo
PREPARO DO PRODUTO
Pronto para uso
PREPARO DA SUPERFÍCIE
A superfície a ser tratada deve estar limpa, isenta de partículas soltas, graxa, óleo, ferrugem,
fungos, restos de
pintura e totalmente seca.

lante elástico
APLICAÇÃO DO PRODUTO
1. Utilizando uma ferramenta manual ou elétrica, abra a trinca com largura entre 2 mm e 7
mm e
profundidade máxima de 10 mm.
2. Limpe a área de tratamento removendo todas as partículas soltas. Se necessário, aplique
um fundo
preparador de parede.
3. Com o auxilio de uma espátula, desempenadeira de aço ou celulóide, aplique o VEDBEM
TRINCA garantindo o preenchimento de toda a área.
4. Após a secagem, reaplique o VEDBEM TRINCA se ocorrer perda de volume.
PRECAUÇÕES DE USO
Não aplique com a superfície úmida.
A secagem pode variar de acordo com a umidade relativa do ar e temperatura no local da
aplicação.
FERRAMENTAS
Espátula
Desempenadeira
Celulóide
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COMPOSIÇÃO BÁSICA
Resina 100% acrílica, cargas minerais inertes e antifungos.
COR
Pasta viscosa branca.
DENSIDADE
1,60 g/cm³
ARMAZENAGEM
Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.
EMBALAGEM
1,2 Kg
RENDIMENTO
Aproximadamente 30g/m em juntas de 5x10mm

Selante elástico
SEGURANÇA
Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.
PRIMEIROS SOCORROS
INGESTÃO
Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médico.
CONTATO COM OS OLHOS
Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico.
CONTATO COM A PELE
Lave com bastante água durante 15 minutos e aplique um creme hidratante.
INALAÇÃO:
Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um
médico.
Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de
saúde mais
próximo.
VALIDADE
24 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da
Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
Químico responsável – CRQ 4462935
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