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1. PRODUTO 

 

JuntaFlex  

 

2. DESCRIÇÃO 

JuntaFlex é uma fita fina especial revestida com tecido, 

contendo três camadas, possui elevado alongamento transversal e longitudinal. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Fita de vedação para: 

• Juntas a serem usadas com cerâmica ou pedras naturais para impermeabilização 

flexível em juntas de dilatação; 

• Aplicação em ângulos retos para piscinas ou terraços; 

• Cargas médias-altas de água não pressurizada em ambientes internos (mesmo se 

expostas a agentes químicos adicionais); 

• Cargas médias-altas de água não pressurizada ou água com pressão positiva 

constante para aplicações internas ou externas; (sanitários domésticos, cozinhas 

industriais, chuveiros e piscinas, tanto domésticos como públicos, varandas e 

terraços. 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Não devo ser usado sem uso em conjunto com um produto de impermeabilização. 

 

5. IMPORTANTE 

 

• O produto atende aos rigorosos requisitos do sistema de classificação EMICODE - 

EC 1 mais a classe de emissão e a regulamentação francesa sobre a emissão de 

compostos orgânicos voláteis (VOC) A +; 

• Os dados técnicos representam os valores médios. As informações técnicas e 

instruções de uso são baseadas em nossa experiência e conhecimento. É da 

responsabilidade de cada pessoa que usa a fita para realizar testes com os 
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substratos originais para verificar se nossos produtos são adequados para o 

propósito desejado, tendo em conta todos os parâmetros relacionados ao tipo de 

aplicação. Por favor contate nosso departamento técnico para demais 

esclarecimentos.  

 

6. DADOS TÉCNICOS 

 

COMPOSIÇÃO: 
Substrato: duas camadas de polipropileno (tecido não tecido) Dois extratos de polipropileno 
(tecido não tecido) 
Cobertura: elastômero termoplástico, resistente ao envelhecimento. 

 

Cor Cinza escuro 

Resistência a temperatura min./max. -30°C  / +90°C 

Atenção: 
Por motivos técnicos, a cor do material ou da impressão pode variar ligeiramente de 

lote para lote 
 

Armazenamento  Lugar fresco e seco e não deve estar em contato com o solo. 24 meses da data de 

fabricação  

Características Físicas DIN Valor Tolerância 

Largura total Interno 120 mm +/- 3 mm 

Espessura Total Interno 0,66 mm +/- 0,1 mm 

Peso do material(aprox.) Interno 364 g/m2 +/- 75 g/m2 

Cumprimento do rolo Interno 10 m - 0,0 m /+ 0,5 m 

Carga de ruptura longitudinal DIN EN ISO 527-3 120 N / 15 mm ≥ 85 N / 15 mm 

Carga de ruptura lateral DIN EN ISO 527-3 25 N / 15 mm ≥ 15 N / 15 mm 

Fixação longitudinal da ruptura DIN EN ISO 527-3 70% ≥  50% 

Fixação lateral da ruptura DIN EN ISO 527-3 300% ≥  200% 

Pressão de ruptura máx. Interno 2.0 bar ≥ 1,5 bar 

Camada de ar equivalente à difusão de 

vapor de água  
 

DIN EN  1931 16 m ≥ 7 m 

Resistência a pressão de água DIN EN 1928 (Procedimento 

B) 

≥ 1,5 bar  

Resistencia aos  raios UV, min. DIN EN ISO 4892-2 ≥ 500 h  
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Característica Química 
Resistência após 7 dias de 

armazenamento à temperatura 

ambiente nos seguintes produtos 

químicos: 
 

+ = resistente 

0 = consumido 

- =  não resistente 

 

Ácido idrocloridrico 3% Interno +  

Ácido solforico 35% Interno  +  

Ácido citrico 100g/l Interno +  

Ácido lattico 5% Interno +  

Hidróxido de potássio 3%  /  20% Interno + / +  

Hipoclorito de sódio 0,3 g/l Interno +  

Água salgada (20g/l de água salgada 

marina) 

Interno +  

 

7. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

 

 


