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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

POLY CALAFETAR MASSA 
 

POLY CALAFETAR é uma massa à base de borracha sintética, óleos vegetais e cargas minerais, 

desenvolvida para vedar orifícios e rachaduras, impedindo a penetração de água e poeira presentes em 

quaisquer superfícies. Apresenta características que permanecem inalteradas sob ação do tempo, como 

flexibilidade, aderência, plasticidade e anticorrosiva.  

Recomendado para utilização em: assentamento de caixilhos de metal, perfis de alumínio e ferro contra 

azulejo, concreto, vidro, etc., para evitar a passagem de água. Na indústria automobilística em reparos de 

carrocerias, baús metálicos, automóveis, vedando a entrada de água ou poeira por frestas, furos e falhas 

na junção de chapas. Na vedação de furos de fixação ou rachaduras de telhas de cimento-amianto, 

plásticas ou similares. Na vedação de furos de condicionadores de ar e em estruturas que, apesar de 

sujeitas a vibrações, devem manter perfeita vedação. Em estruturas metálicas, como cabines de pintura 

e coifas (industriais ou domésticas), promovendo a vedação de maneira segura e permanente. 

 

Instruções de Uso: 
Limpe a superfície na qual o produto será aplicado, deixando-a livre de poeira, umidade e oleosidade. 

Aplique a massa POLY CALAFETAR sobre a área a ser protegida com as mãos ou auxílio de uma espátula, 

exercendo leve pressão para obter melhor aderência. Caso a massa esteja um pouco grudenta nas mãos, 

pode-se trabalhar com as mãos molhadas para que a massa não grude nos dedos no momento da 

aplicação. IMPORTANTE: Massa não secativa. Não recomendada a imersão total em água. 

 

Propriedades: 
• Adere a todas as superfícies, tais como cerâmica, cimento-amianto, concreto, vidro, metal, plástico, 

azulejo, esquadria de box, etc. 

• Pode ser utilizada em locais que sofram dilatação ou contração. 

• Veda de maneira segura e permanente. 

 

 

Dados Técnicos: 
Especificações 

Aspecto Massa sólida maleável 

Cor Cinza 

Validade 24 meses 

 

 

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/
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Embalagens:  
• Caixas com 24 cartuchos de 350 g (em filetes) 

• Sacos plásticos com 1 kg (tarugo) 

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens. 

 
Estocagem:  
Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto 

em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado. 

 

Segurança:  
Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 

informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça 

atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, 

considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. 

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.  

 

Em caso de emergência, entre em contato com: 
CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA  

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

(011) 3069-8571 – 08000.148.110. 

 

Suporte Técnico: 
O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC 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 011 3716-9000. 
 
A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver 
confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer 
propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação 
geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade 
de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco 
envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de 
todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras. 
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