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- esta revisão anula e substitui todas as anteriores -

ANEL DE VEDAÇÃO AFIX
Propriedades

Anel de Vedação Afix trata-se de uma massa pré-formada adesiva maleável, não secativa, com baixa
solubilidade em água, produzido à base de borrachas sintéticas, óleos e cargas minerais.
Indicações de uso:
O Anel de Vedação Afix foi desenvolvido para ser usado em bacias sanitárias, para eliminação de
vazamentos e também para que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados. Com o uso do produto
fica dispensado o uso de bolsa plástica ou massa de vidraceiro.
O Anel de Vedação Afix, apresenta guia plástico acoplado, para maior facilidade e eficiência de encaixe na
saída de esgoto.

Dados Técnicos

Estado físico

Sólido

Forma

massa

Cor

Azul

Odor

Característico

Com guia

Sim

pH

Não aplicável

Solubilidade

Insolúvel em água

Temperatura de uso

-10°C a 50°C

Densidade

aproximadamente 1,69 g/cm³
2 anos

Data de validade

(obs: após instalado, o Anel de Vedação Afix apresenta validade indeterminada).

*Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem original e
lacrada e se forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico.

Instruções
de Uso

Preparação das superfícies:
As superfícies onde será aplicado o produto devem estar previamente limpas e secas.
Preparação do produto:
Não é necessária qualquer preparação do produto.
Equipamentos para aplicação:
Aplicação manual.
Rendimento:
Uma peça de anel de vedação por bacia a ser assentada.
Modo de uso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Retire com uma serra a sobra do tubo de PVC da saída de esgoto, deixando 1 cm em relação ao piso;
Retire a proteção de silicone que envolve o Anel de Vedação Afix;
Vire a bacia de ponta-cabeça, protegendo-a contra possíveis riscos;
Colocar o Anel de Vedação Afix ao redor da saída do esgoto da bacia, pressione-o e retire o restante da
proteção de silicone que o envolve;
Certifique-se de que o Anel de Vedação Afix esteja bem acondicionado e grudado na bacia sanitária.
Em seguida, centralize a saída da bacia sanitária na entrada do esgoto e encaixe-o;
Após o encaixe, pressione a bacia contra o piso para melhor fixação do Anel de Vedação;
Finalize a instalação prendendo a bacia sanitária com os parafusos de fixação usuais;
Lave as mãos após finalizar a instalação.

Secagem:
Produto não-secativo e, portanto, mantém suas propriedades elastoméricas.
Fatores prováveis de problemas:
Superfícies úmidas, sujas ou oleosas.
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Embalagem

Embalagem unitária, contendo o Anel de Vedação Afix.

Estocagem

Os recipientes devem ser armazenados em local seco. Evitar exposição das embalagens ao sol, chuva e
temperaturas elevadas.

Segurança

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações
contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e
siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas
na FISPQ, e na embalagem.
Principais perigos: Não apresenta componentes perigosos.
Não é incluído como produto perigoso na legislação sobre transporte rodoviário ou ferroviário.

Suporte Técnico

O Departamento Técnico/Comercial ARTECOLA tem experiência prática na utilização dos produtos e
processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.
Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 0800 727 5197 (Consultoria Técnica
Artecola) ou envie um e-mail: consultoria.tecnica@artecola.com.br.

Fabricado e distribuído por:

Artecola Indústrias Químicas Ltda
Rua Rubens Pedroso, 236
Bairro Jardim Ruyce
Diadema/SP – Brasil
Telefone: (55)11-3538-2800
FAX: (55)11-3538-2899
www.useafix.com – www.artecola.com.br
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As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em
resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de
nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso
para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica,
portanto, o cliente que estiver interessado em utilizar nossos produtos, deverá testá-los dentro de
suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser
feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que
fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem
as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais
atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

