
VEDASPRAY REJUNTE

Produto
VEDASPRAY REJUNTE é um impermeabilizante indicado para rejuntes. Repele água e 

óleo. Não altera a cor, textura e aparência natural do rejunte. É fácil de aplicar.

Características

- Densidade: 0,79 g/cm³

- Composição Básica: Aguarrás, Copolímero fluorado, Gás propelente butano-propano.

- Válidade: 24 meses

Áreas de Aplicação
- Áreas Frias e de Serviços

* Banheiros

* Cozinha

Preparo do substrato
A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pintura, resinas e seladoras.

Preparo
Agite antes de usar.

Aplicação
Pode ser utilizado 24 horas após o rejuntamento. Aplique uniformemente sobre o rejunte 

com a lata na vertical, mantendo uma distância de 15 a 20 cm. Uma segunda demão é 

recomendada e pode ser aplicada após 15 minutos. Após 10 minutos, limpar toda a 

superfície com pano seco para remover excesso do produto. O tráfego na superfície pode 

ser após 2 horas da aplicação final. Mantenha o local da aplicação seco por, no mínimo, 24 

horas.

Rendimento
- 1 lata aerossol 400 mL: até 30 m lineares.

Armazenamento
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, 

animais e longe de fontes de calor.

Atenção
Os líquidos em contato com o rejunte devem ser removidos em seguida para evitar o 

surgimento de manchas. IMPORTANTE: recipiente pressurizado: proteja da luz solar e não 

exponha às temperaturas que excedam 50 °C. Não perfurar ou aquecer o aerossol mesmo 

após o uso. Não pulverize em chama aberta ou em qualquer material incandescente. 

Precaução: Não respire o aerossol. Prejudicial se inalado. Usar somente em áreas bem 

ventiladas. Pulverize em pequenos intervalos e por períodos curtos. Ventilar bem após o 

uso.

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 (Equipamento de proteção individual)
- Óculos de segurança

- Luvas de PVC

- Máscara semi-facial com filtro adequado para vapores orgânicos

Primeiros socorros
- Contato com os olhos: Lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. 

Procurar um médico.

- Contato com a pele: Remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água 

corrente e sabão neutro.

- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado.

- Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico.

Embalagens

Aerossol 400 mL

Dimensões: 24.3 X 5.7 X 5.7 X 0 cm

Gtin Classificação Fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321120004 39100090 0,26kg 0,36kg


