
VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU para batentes de portas e janelas é uma espuma de poliuretano 

monocomponente, pronta para uso, com alto poder de expansão e aderência. Preenche as cavidades com uma 

espuma semirrígida, com grande poder de vedação e resistente a intempéries. Assim, além de vedar, proporciona 

excelente isolamento termo acústico aos ambientes. Tem ótima aderência a grande parte dos materiais empregados 

na construção civil, exceto polietileno, polipropileno, silicone ou Teflon®. Depois de endurecido, pode ser cortado, 

lixado e pintado com tintas sem solvente.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aparência Amarelado

Composição Básica Gás propelente butano-propano., Isocianatos., Polióis.

Válidade 18 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

• É indicado para isolamento e preenchimento de fendas, buracos e aberturas em geral, tais como:

• Encunhamento de alvenaria;

• Chumbamentos de batentes e esquadrias;

• Instalações de arcondicionado e caixas de força, luz, telefone;

• Isolamentos de tubulação.

• Obs.: Não deve ser aplicado em locais sujeitos a contato frequente com água.

b) Preparo do substrato

Limpar bem as superfícies, deixando-as livres de graxa e poeira. Proteger as superfícies laterais com fita adesiva 

ou filme plástico. Para melhor aderência, umedecer levemente as superfícies com água.

c) Preparo do produto

Pronto para uso. Agitar muito bem antes de usar, em torno de 20 vezes.

d) Aplicação

Rosquear o bocal do aplicador na válvula. Segurar o recipiente de cabeça para baixo, com o tubo apontando 

para a superfície a ser aplicada e acionar a válvula. Durante a aplicação, evitar o contato com a pele, utilizando 

luvas, Óculos de segurança e vestimenta adequada. Nunca preencher toda a área ou cavidade, pois a espuma 

expandirá. VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU fixa em 40 minutos. O período de secagem é de 

aproximadamente 6 horas, à temperatura de 25 °C. A espuma deve ficar protegida dos raios solares (UV). Após 

a utilização parcial ou total do produto, não desconecte o bico aplicador. Mantenha a embalagem para cima até 

que se forme uma porção de espuma na ponta do bico aplicador. Na reutilização, corte a ponta do aplicador.



VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU

CONSUMO APROXIMADO
• 20 litros/aerossol com 500 mL.

RENDIMENTO
• Aerossol com 500 mL (490 g)  8 a 12 m

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes 

de calor. Não armazenar em temperatura acima de 50°C.

ATENÇÃO
A válvula nunca deverá ser forçada, mesmo em caso de entupimento. Não perfurar ou incinerar o recipiente. Evitar 

contato com material combustível.

MEIO AMBIENTE
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou 

solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o 

produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI
• Óculos de segurança

• Avental de PVC

• Luvas de PVC

• Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

PRIMEIROS SOCORROS
• Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras 

levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

• Contato com a pele: Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente 

e sabão neutro.

• Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

• Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS



VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU

Aerossol com 500 mL (490 g)

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321123876 39095019 0,49kg 0,61kg


