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Descrição do Produto 

 
O ANEL DE VEDAÇÃO foi desenvolvido em borracha de alta qualidade para 
proporcionar uma vedação perfeita entre o vaso santitário e o encanamento do 
esgoto, evitando o mau cheiro e possíveis vazamentos.  
A prova de vazamentos, antibacteriano, antifungo, não encolhe, não deforma, não 
racha e tem excelente estabilidade e durabilidade, em média 20 anos. 
Excelente adesão em plástico, cerâmica e concreto. 
 

Propriedades Físicas 

 

Cor: Azul 

Odor: Sem odor 

Densidade: 1.9 

Teor de sólidos: 100 % 

Ponto de amolecimento: 110°C 

Teste de adesão em cimento: OK 

Teste de adesão em alta temperatura: OK 

Teste de adesão em temperaturas baixas: OK 

Teste de resistência ácida: OK 

Teste de resistência alcalina: OK 

Teste de performance de selagem: OK 

  

Aplicações 

 

Encaixe para vasos sanitários diversos com sifão que requerem proteção contra a umidade, água e odor. 
 

Embalagens disponíveis 

 

� Anel de vedação com guia facilita a instalação e o posicionamento do vaso, 1 unidade: Ø115 x Ø85 x H25 mm; 
 

� Anel de vedação sem guia 1 unidade:  Ø115 x Ø85 x H25 mm; 
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Instruções de uso e manuseio 

 
1. Posicione o vaso no piso, de modo a alinhar o cano com a saída de esgoto do vaso sanitário. Com um lápis ou caneta, faça 

a marcação e, logo depois, a furação para os parafusos. 
2. Gentilmente, vire o vaso em cima de um papelão para evitar o dano à porcelana. Retire os papéis de proteção do seu anel 

de vedação e aplique este anel na saída de esgoto do vaso. Faça pressão até que a massa se deforme levemente (isso 
indica que a massa aderiu ao vaso). 

3. Com cuidado, vire e posicione o vaso (já com o anel fixo) na saída de esgoto, conforme sua marcação feita anteriormente. 
4. Depois de posicionado, insira e aperte os parafusos de fixação, finalizando o serviço. 

 

Estocagem 
 

Mantenha o produto em local seco e arejado, em temperatura ambiente ao abrigo da luz, longe de calor excessivo, fora do 
alcance de crianças e animais domésticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as 
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do 
produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do 
produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 


