
ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

COLA E VEDA HÍBRIDOS

Mapeflex MS 45
Mapeflex MS Crystal

www.mapei.pt





Selante e adesivo elástico híbrido 
também para suportes húmidos

APLICAÇÕES
• Selagem e colagem elástica

• Produto único para colar e selar

VANTAGENS
• Um único produto para selar juntas e colar  

diversos materiais

• Fácil de trabalhar em interiores e exteriores

• Adere também em suportes húmidos

• Inodor, sem solventes, baixíssima emissão de VOC, 
nenhuma etiqueta de segurança

• Pintável se necessário

APLICAÇÕES
• Selagem e colagem elástica

• Produto único para colar e selar

• Selagens quase invisíveis

VANTAGENS
• Transparência cristalina: quase invisível                       

para um resultado estético perfeito

• Um único produto para selar juntas e colar 
diversos materiais  

• Fácil de trabalhar em interiores e exteriores

• Adere também em suportes húmidos

• Inodor, sem solventes, baixíssima emissão de VOC, 
nenhuma etiqueta de segurança

• Longa duração de armazenamento

• Pintável se necessário

Selante e adesivo elástico híbrido, transparente 
cristalino, também para suportes húmidos.



TRANSPARÊNCIA 100%

transparência cristalina
(Mapeflex MS Crystal)

transparência opaca 
silicone tradicional

COLA VEDA

LL

PARA SUPORTES HÚMIDOS

CINZENTO PRETOBRANCO CASTANHO BEJE
As cores expostas são indicativas e podem variar por motivos de impressão.

VEDACOLA



Dados Técnicos
Dados identificativos do produto

Embalagem: cartucho plástico 300 ml

Cores: transparente cristalino

Armazenagem: 18 meses

Sem aderência de pó: 35 ± 5 minutos

Endurecimento final: 4,5 mm/24 h

Dureza Shore A: 35

Módulo elástico aos 100%: 0,60 N/mm2

Pintável: sim

Certificações:
EN15651-1 (selante para fachadas): F-EXT-INT
EN15651-3 (selante para fachadas): XS1
ISO11600 (prestações mecânicas): F 20 HM

Primários:
Primer FD em suportes absorventes ou compactos em 
caso de condições de execício severas
Primer P em muitos suportes elásticos

Dados Técnicos
Dados identificativos do produto

Embalagem: cartucho plástico 300 ml

Cores: branco, cinzento 113, castanho, preto, beje

Armazenagem: 15 meses

Sem aderência de pó: 35 minutos

Endurecimento final: 3,5 mm/24 h

Dureza Shore A: 43

Módulo elástico aos 100%: 0,85 N/mm2

Pintável: sim

Certificações:
EN15651-1 (selante para fachadas): F-EXT-INT
EN15651-4 (selante para pavimentos): PW-EX-INT-CC
ISO11600 (prestações mecânicas): F 20 HM

Primários:
Primer FD em suportes absorventes ou compactos em 
caso de condições de execício severas
Primer P em muitos suportes elásticos



LUSOMAPEI S.A.
Business Parque Tejo XXI - E.N. 1, km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: info@mapei.pt
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