
 
 

 
 

 

PATTEX AC411  
 
 
 
 
Versão 04/2014 

 

 
 
 

NATUREZA DO PRODUTO 

Vedante acrílico de base 
aquosa. 

 

DESCRIÇÃO  
Vedante monocomponente, à base de polímero 
sintético em base aquosa, de aspeto mate, que pode 
ser pintado e envernizado depois de seco.  
Este produto é especialmente formulado para vedar 
frentes de armários e juntas de madeira e parquet 
que devem ser pintadas ou envernizadas. 
 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

- Elevada aderência 

- Acabamento mate 

- Fácil aplicação e alisamento 

- Pintável e envernizável 

- Lixável 

- Elástico (juntas de baixo movimento) 
 
 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 

CARPINTARIA 

- Frente de armários 

- Carpintaria de madeira em geral 

SELAGEM 

- Estantes com obra 

- Molduras de portas e janelas 

- Parapeitos e rodapés com obra 

- Juntas de parquet com parede 

 

SUPORTES  

Madeira, Estratificados, Metais, Betão, 
betão celular, Cimento. Fibrocimento, Azulejo, 
Pedra, Mármore, Gesso. 

 

 
Outros suportes devem ser testados previamente. 

 

 
RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO 

As superf ícies a  vedar devem estar limpas de pó, 

gordura e humidade. 

 
 

Cortar o bico à medida da espessura do cordão que 
desejar.  

Não use em juntas em contacto permanente com a 
água.  

Alisar antes da formação de película. As 
ferramentas podem ser limpas com água.  

Recomenda-se, quando a operação de vedação 
terminar, cobrir o cartucho com uma folha de 
plástico, a fim de conservar o produto.  

Indicado para juntas de interiores e baixo 
movimento. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 

 
Características do produto antes de secar: 

 
Base Polímero sintético base aquosa 
Secagem Evaporação de água 
Consistência Pasta tixotrópica 
Densidade Aprox. 1,70 g/cm3 
Deslizamento Aprox. 0mm 
Formação de pele Aprox. 5-10  min 
Temperatura de 
aplicação 

 

Entre 5ºC e 35ºC 

 
Características do produto seco: 

 
Odor Sem odor, base água 
Dureza Shore A Aprox. 40 
Flexibilidade Aprox. 7 % 
Resistência térmica -20ºC a 70ºC 
 
APRESENTAÇÃO 

Cartuchos de 300 ml 
 
ARMAZENAMENTO 

18 meses  na embalagem  original,  num local  

interior  seco  e fresco. Temperatura entre 5ºC e 

25ºC. 

 
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 

Ver a correspondente Ficha de Segurança do 

produto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Esta informação é baseada na nossa experiência prática e testes de laboratório. Devido à grande diversidade de 

materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que estão fora do nosso controlo, lembramos a 

necessidade de realizar, em cada caso, testes práticos e controlos suficientes para garantir a adequação do produto a 

cada aplicação específica. Em caso de dúvida, consulte o nosso Serviço de Assistência Técnica. A nossa garantia aplica-

se somente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são sujeitos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser 

exigidas outras responsabilidades. 
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