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VIAFLEX FITA 
 
 
1. Descrição 
 
Viaflex Fita é uma membrana asfáltica com utilização de asfalto. Com alto teor de elastômeros, propicia 

permanente adesividade. 
Recoberta com alumínio flexível, possibilita sua utilização de forma abrangente, de fácil aplicação e 
proporcionando solução imediata de reparos em goteiras e infiltrações. 
  
 
2. Utilização 
 

A alta e permanente adesividade garante a adesão em: 
- Concreto; 
- Telhas (metálicas: fibrocimento e concreto); 
- Rufos e calhas metálicas; 
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo; 
- Dutos de ventilação e ar condicionado; 
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú; 
- Barraca de camping; 
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura. 
 
 
3. Instruções de Utilização 
 
Comece removendo as partes soltas e as impurezas. Retire o filme plástico da face adesiva da Viaflex Fita e 

aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas. 
Para superfícies porosas, recomenda-se imprimar com tinta betuminosa Viabit, Adeflex ou Ecoprimer e aguardar 
secar por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da Viaflex Fita normalmente. 
Viaflex Fita não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas. 

Não utilize em substituição a rufos metálicos. 
Para melhor performance, Viaflex Fita deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver acima de 20°. 

 
Recomendações 

Caso haja contato do produto com os olhos, lave-os apenas com água e procure apoio médico. 
Caso ocorra ingestão, não provoque vômito e procure apoio médico imediatamente. 
 
 
4. Embalagem 
 

0,05 m. x 10 m. = 0,5 m²  
0,10 m. x 10 m. = 1,0 m²  
0,15 m. x 10 m. = 1,5 m²  
0,20 m. x 10 m. = 2,0 m²  
0,30 m. x 10 m. = 3.0 m²  
0,45 m. x 10 m. = 4.5 m²  
0,94 m. x 10 m. = 9.4 m²  
 

 
5. Validade 
 

O produto tem validade de 2 anos. 
 

 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 


