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FITA ASFÁLTICA AUTOADESIVA VUCAN 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Fita Asfáltica Autoadesiva Elastomérica Vucan para reparos é uma fita asfáltica impermeável, produzida à base de asfaltos 

modificados com polímeros e elastômeros, que apresenta excelente aderência a vários substratos. A cobertura superficial 

de alumínio atua como barreira refletora dos raios solares e apresenta grande durabilidade. É de fácil aplicação, sendo um 

modo prático, rápido e eficaz de vedar imediatamente goteiras e infiltrações. 

 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS 

 

Composição básica Asfalto 

Espessura 1,00 mm 

Densidade 1,33 g/cm³ 

 

INSTRUÇÕES DE USO  

a) Campos de aplicação: 
• Telhas metálicas, fibrocimento e concreto; 
• Rufos, calhas, cumeeiras, parafusos de fixação de telhas; 
• Dutos de ventilação e ar-condicionado; 
• Tubulações de PVC expostas;  
• Reparos em carrocerias de caminhões baú e furgões; 

 

b) Preparo do substrato 

A superfície deve estar limpa, íntegra, seca, e isenta de qualquer outro material. Remover e substituir parafusos antigos ou com oxidação 

(ferrugem). Em superfícies porosas, executar antes da colagem da Fita Asfáltica Autoadesiva Elastomérica Vucan para reparos a 

aplicação de emulsão asfáltica para imprimação, como o Neutron – Impermeabilizante Asfáltico, respeitando o consumo recomendado 

por m² e o tempo de secagem.  

 

c) Preparo do produto 

Produto pronto para o uso. 

d) Aplicação 

Cortar a Fita Asfáltica Autoadesiva Elastomérica Vucan para reparos na medida desejada, retirar a película de proteção e aplicá-la 

sobre o local, pressionando-a, com firmeza, principalmente nas bordas ou extremidades. 

RENDIMENTO 

• Rolo 10 cm x 10 m: 1 m² 
• Rolo 20 cm x 10 m: 2 m² 
• Rolo 30 cm x 10 m: 3 m² 
• Rolo 45 cm x 10 m: 4,5 m² 
• Rolo 90 cm x 10 m: 9 m² 
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SEGURANÇA 

 
 

EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

• Óculos de segurança 
• Luvas de PVC 

ARMAZENAMENTO 

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

calor 

ATENÇÃO 

Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado 

manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar sobre superfícies pintadas, remover a tinta antes da aplicação 

VALIDADE 

24 meses 

 

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 

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

para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato. 
 

• Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar 

auxílio médico. 
 
• Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica. 
 
• Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas  

 
• gastrointestinais aparecerem, procurar um 
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