Fácil e rápido
de aplicar.
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Monopol® Construção.
O superselante
da Viapol.
VEDAÇÃO DE TELHADOS,
CALHAS, RUFOS
E MUITO MAIS.
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Tratamento de
trincas e fisSuras
no concreto
Adesão em
diversos materiais
sem necessidade
de primer
www.viapol.com.br

Monopol®
Construção.

O superselante
da Viapol.

Com ação rápida e resistente,
Monopol® Construção é um
potente selante e adesivo
para diversos usos:

Monopol® Construção.
Grande performance na obra civil.

• Vedação de telhados, calhas e rufos

• Excelente resistência aos raios ultravioleta e

• Preenchimento de juntas de dilatação com
movimentação de até 25%

Conheça a linha
completa Monopol®.
Cinza

• Adesão em diversos materiais sem necessidade de primer

Branca

• Boa recuperação elástica

Monopol Acrílico:
• Resistência à ação dos raios UV
• Isento de solventes
• Ótima elasticidade

ao amarelamento
• Não mancha substratos absorventes

• Juntas serradas e juntas de conexão

Cores

Cartucho 420 g

como o mármore e granito

• Selamento das juntas em ralos e tubulações de reservatórios

• Aceita pintura à base de água após a cura

• Vedação de esquadrias, caixilhos metálicos e de madeira

• Não forma bolhas ou fungos

Cores

Cartucho 320 g

Preta

• Tratamento de trincas e fissuras no concreto

Monopol Asfáltico:

Parafusos
de fixação

• Elasticidade em baixas
temperaturas
• Alto poder de adesão

Vedação
de juntas
em ralos

Cartucho 360 g

Cores
Branca
Tubulações e
reservatórios

Caixilhos
metálicos ou de
madeira

Vedação de
telhas,
calhas e rufos

Consumo/Rendimento
Cartucho de 400 g rende 5 m lineares (junta de 1cm x 0,5cm).
Sachê 820 g rende 10,2 m lineares (junta 1cm x 0,5 cm).
Embalagem / Empilhamento
Cartuchos de 400 g, Caixa com 12 unidades.
Sachês de 820 g, Caixa com 12 unidades.

Cinza

Consumo
O consumo Monopol® por metros lineares de junta
dependerá da largura
e profundidade especificadas.

Cuidados ambientais
Não descartar o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar o descarte em local
apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local.
Não reutilizar as embalagens.

Cores
Branca

Preta

Cinza

Bege

Monopol (PU):
• Aderente em diversos materiais
• Alto poder de aderência
e elasticidade

