
 
    

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  
FITA VEDA TUDO  

Fita autoadesiva multiuso à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, auto 
protegida com filme na cor alumínio ou terracota que permite exposição a intempéries e aos 
raios solares, sendo de fácil aplicação, na qual proporcionam medidas imediatas para solucionar 
problemas de gotejamento e vedações.  

• FITA VEDA TUDO 10M X 10 cm;  

• FITA VEDA TUDO 10M X 20 cm;  

• FITA VEDA TUDO 10M X 30 cm;  

• FITA VEDA TUDO 10M X 45 cm;  

• FITA VEDA TUDO 10M X 90 cm;  

PROPRIEDADES GERAIS (NBR 16411):  

CARACTERÍSTICA  VALORES TÍPICOS  

TRAÇÃO LONGITUDINAL  120 N  

ALONGAMENTO LONGITUDINAL  > 15%  

ABSORÇÃO DE ÁGUA  < 1%  

FLEXIBILIDADE BAIXA TEMPERATURA   -10°C  

ESCORRIMENTO  > 80°C  

ENVELHECIMENTO ACELERADO  Sem alteração  

FLEXIBILIDADE À BAIXA TEMPERATURA APÓS ENVELHECIMENTO 0°C  

RESISTÊNCIA AO DESTACAMENTO  80 N/m  

  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:  

A fita asfáltica autoadesiva é indicada para aplicação em telhados, rufos e chapas metálicas, 
dutos de ventilação e ar condicionado, sheds e cúpulas, vedações de domos e claraboias, 
reparos rápidos em baús, toldos e similares e em sistemas de reflexão térmica. Suas vantagens 
englobam a alta adesividade em diversas superfícies, alta reflexão dos raios UV, fácil aplicação, 
é um produto atóxico e de alta durabilidade.  
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DETALHES DE APLIACAÇÃO:  

O substrato para aplicação deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas 
de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos. É desejável a 
aplicação de uma demão de um primer; aguarde a secagem por no mínimo 6 horas antes da 
colagem. Remova o filme plástico expondo o asfalto adesivo, aplique este lado na superfície 
imprimada pressionando para melhor aderência e removendo possíveis bolhas de ar. Em 
superfícies irregulares como telhados a fita asfáltica deve ser aplicada acompanhando as 
ondulações, removendo o filme plástico conforme se faz a aderência na superfície. Em áreas 
muito frias deve-se promover o pré-aquecimento da fita asfáltica com ar quente ou através do 
calor do sol e o pré-aquecimento do substrato com maçarico.  
Em telhados inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para a cumeeira. Condições de 
aplicação: mínimo 20 °C e máximo de 50 °C. A FITA VEDA TUDO não é indicada para superfícies 
que apresentem altas temperaturas. A FITA VEDA TUDO não apresenta resistência a chuvas de 
granizo, não deve ser aplicada em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão 
negativa. Não deve ficar exposta ao tráfico de pessoas ou veículos.  
  

LIMPEZA E REMOÇÃO:  

A limpeza de ferramentas e equipamentos deve ser realizada após a aplicação do produto, 
mecanicamente e com auxílio de solvente.  

ARMAZENAMENTO:  

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com 
temperatura não superiores a 30 °C e na posição vertical.  

MANUSEIO E SEGURANÇA:  

Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas. Recomendamos 
observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs 
adequados. O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. 
Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com 
água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e 
utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.   Manter for do alcance 
de crianças e animais. Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do 
produto.  
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