
 

 

MATA JUNTA VEDACIT é um perfil de PVC para juntas, fabricado de acordo com

padrões internacionais:

- Elongação: acima de 280%.

- Resistência à tração: acima de 120 kg/cm².

- Resistência ao cisalhamento: acima de 87 kg/cm².

- Resistência à água, aos meios agressivos e ao envelhecimento.

Tipos

MATA JUNTA VEDACIT apresenta o bulbo oco capaz de absorver os movimentos

das juntas na tração, na compressão e no cisalhamento. As abas permitem um

perfeito contato com o concreto, dificultando a percolação da água. Ninhos e falhas

junto às abas devem ser evitados, se necessário, reduzindo o tamanho do agregado

máximo do concreto junto ao perfil.

A colocação criteriosa é fundamental na eficiência do MATA JUNTA VEDACIT.

MATA JUNTA VEDACIT 035/10

Tipo 035 - juntas de grandes solicitações em diques, barragens, decantadores,

eclusas, reservatórios, etc.

MATA JUNTA VEDACIT 022

Tipo 022 - juntas de solicitação média em decantadores, piscinas, reservatórios,

canais, pontes, viadutos, túneis, galerias, etc.

MATA JUNTA VEDACIT 012

Tipo 012 - juntas de pequena solicitação.

Detalhes de colocação
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Dependendo do tipo de junta, a colocação do MATA JUNTA VEDACIT deve

obedecer aos detalhes abaixo.

A distância mínima entre a ferragem e a aba do MATA JUNTA VEDACIT deverá ser

1 1/2 vezes o tamanho do agregado máximo.

Para obras de grande responsabilidade, especialmente no que se refere à

estabilidade transversal, recorre-se à colocação de 2 perfis paralelamente.

Solda

No canteiro de obras, somente deverão ser executadas soldas de topo.

Perfil termoplástico extrudado de PVC com alta  resistência e durabilidade. Atende 

às normas NBR NM 7  e BS 2782.

Características

Aparência: Cor cinza

Composição básica: cloreto de polivinila (PVC)

Validade: 12 meses

Campos de Aplicação

Indicado para junta em concreto.

Estruturas de concreto, tais como:

- fundações

- reservatórios de água

- barragens

- canais de irrigação e demais obras de retenção ou exclusão de água.

Aplicação

Aquecer as faces, simultaneamente, justapondo-as a uma lâmina de ferro aquecida

(150 a 160°C). Ao se iniciar a fusão, remover a lâmina, apertando firmemente as

extremidades do MATA JUNTA VEDACIT.

O 12 - rolo com 10 m - cinza
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O 12 - rolo com 20 m - cinza

O 22 - rolo com 10 m - cinza

O 22 - rolo com 20 m - cinza

O 33 - rolo com 10 m - cinza

O 33 - rolo com 20 m - cinza

O 35/10 - rolo com 20 m- preto

O 35/10-rolo com 10 m - preto

O 35/6 - rolo com 10 m - preto

O 35/6 - rolo com 20 m - preto

Armazenamento

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

crianças e animais e longe de fontes de calor.

Ninhos e falhas eventuais junto às abas da MANTA JUNTA VEDACITt, podem ser

recuperados com COMPOUND ADESIVO, V1- GRAUTH.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Luvas de PVC

Óculos de segurança
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