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O Anel de Vedação, utilizado em bacias sanitárias para evitar vazamentos e para que eventuais odores 

de esgoto possam ser eliminados. Com o uso do produto fica dispensado o uso de bolsa plástica ou massa 

de vidraceiro. Feito de uma massa pré-formada adesiva maleável, não secativa, com baixa solubilidade 

em água, produzido à base de borrachas sintéticas, óleos e cargas minerais. É flexível, excelente 

durabilidade e estabilidade, a prova de vazamentos, antibacteriano, antifúngico, não encolhe, não deforma, 

não racha. Possui a opção com guia para facilitar a instalação 

 

 

Estado Físico                                 Sólido 

Forma                                             Massa 

Cor                                                  Azul 

Solubilidade                                   Insolúvel em água 

Temperatura de Uso                      - 10 °C à 50 °C 

Densidade                                      Aproximadamente 1,690 g/cm³ 

Secagem                                         Produto não secativo (propriedades elastoméricas) 

Equipamentos para Aplicação      Uso das mãos 

Rendimento                                     Uma peça de anel de vedação por bacia a ser assentada 

Base Química                                  Produto a base de resina acrílica, cargas minerais especiais, aditivos 

e água 

Causas Prováveis de Problemas   Superfícies úmidas, sujas ou oleosas  

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 
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  Normas de Referência 

 

ABNT NBR 15491 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de 

ensaios. 

 

 

 

 

  

      Dimensões do Produto 
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1- Preparar as superfícies onde será aplicado o produto, as quais devem estar previamente limpas e 

secas.  

2-  Remover o anel e a fita da parte interna.  

3- Virar a bacia de ponta-cabeça, protegendo-a contra possíveis riscos.  

4- Colocar o anel de massa ao redor da saída do esgoto da bacia.  

5- Posicionar a bacia, pressionando-a contra o piso.  

6-  Fixar a bacia no piso, com os parafusos usuais. 

 

 

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada 

instalação, a necessidade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) ao lidar com 

qualquer instalação. 

 

 

O Anel de Vedação PISAFIX é fornecido nas seguintes embalagens: 

- Anel de Vedação com guia – 30 unidades; 

- Anel de Vedação sem guia – 30 unidades. 

  

      Aplicação 

      Manuseio 

      Embalagem 
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Armazenamento 

 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Este produto foi submetido a um rigoroso 

controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantêm suas características iniciais 

 

 

O Anel de Vedação PISAFIX, possui validade de 24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, 

à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, 

física ou outros agentes externos. 

 

 

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento 

técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento 

de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em 

seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. 

A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, 

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico (FISPQ). 

 

     Validade 

     Observações 


