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Viaflex Fita
Membrana asfáltica recoberta com alumínio flexível.
1. Descrição
Viaflex Fita é uma fita impermeável auto-adesiva composta de uma camada de adesivo asfáltico,
recoberta com uma lâmina de alumínio flexível e protegida por um filme plástico. Material de fácil
aplicação que proporcionando solução imediata em reparos, goteiras e infiltrações.

2. Vantagens







Aplicação rápida e fácil.
Impermeável e resistente à água.
Boa resistência aos raios solares.
Flexível.
Aderência na maioria dos materiais utilizados na construção civil, como concreto, argamassa,
tijolos, telhas, alumínio, etc.
Não necessita de ferramentas especiais para a aplicação.

3. Utilização








Telhas (metálicas: fibrocimento e concreto);
Rufos e calhas metálicas;
Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
Dutos de ventilação e ar condicionado;
Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
Barraca de camping;
Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

4. Instruções de Utilização
Comece removendo as partes soltas e as impurezas. Retire o filme plástico da face adesiva da Viaflex
Fita e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas.
Para superfícies porosas, recomenda-se imprimar com tinta betuminosa Viabit, Adeflex ou Ecoprimer
e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da Viaflex Fita normalmente.
Viaflex Fita não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas.

Para melhor performance, Viaflex Fita deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver acima
de 20°.

5. Restrições de Uso




Não utilize em substituição a rufos metálicos.
Áreas sujeitas a grandes temperaturas como área interna de churrasqueira;
Não aplicar em tempo frio, chuvoso e ou substrato molhado;
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6. Embalagems
Largura
0,05 m
0,10 m
0,15 m
0,20 m
0,30 m
0,45 m
0,94 m

Comprimento
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

Área total
0,5 m²
1,0 m²
1,5 m²
2,0 m²
3.0 m²
4.5 m²
9.4 m²

7. Validade / Estocagem
02 (dois) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e
seco, ventilado e longe de fontes de calor.

8. Recomendações de Segurança
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos
Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br
Utilize EPI’s adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de
segurança.
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo15 minutos e
procurar orientação médica.
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre
o tipo de produto.
Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxilio médico imediatamente.

9. Cuidados Ambientais
Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma
adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo
com as características do produto ou material.
Para maiores detalhes, consultar as fichas de segurança (FISPQ) dos produtos citados no site
www.viapol.com.br
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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