
 

 

 
FT – FICHA TÉCNCIA 

ADESIVO ESPELHOS 
 
TYTAN PROFESSIONAL Adesivo para Espelhos pasta adesiva homogênea de componente 
único, pasta adesiva homogênea baseada em borracha sintética e solventes orgânicos. 
Recomendado para a colagem decorativa de mosaicos de espelhos sobre todas as superfícies 
comuns de materiais de construção, tais como: 

 concreto 

 argamassa 

 compensado 

 madeira 

 placa de gesso 

 gesso 
 
BENEFÍCIOS: 

 não corrosivo para o prateado do espelho 

 excelente poder de aderência 

 colagem rápida e durável 

 fácil aplicação 

 Alta força final 

 Excelente ancoragem 

 Resistente à umidade 
 
APLICAÇÕES TÍPICAS 
- fixação de espelhos em paredes 
- colagem de elementos decorativos feitos de madeira, gesso, cortiça, compensado, metal, 
pedras, espuma de poliestireno 
- colagem de ripas, cerâmica etc. 
 
DADOS TÉCNICOS 

Não curado 

Base  
Borracha sintética em 
solventes orgânicos 

Consistência  Pasta 

Cor  Bege 

Conteúdos sólidos  72 ± 3 % 

Densidade  1,20 ± 0,05 g/cm3 

Tempo de trabalho  

10-20 min (dependendo das 
condições do ambiente e 
propriedades 
do subsolo) 

Temperatura de aplicação  10˚C até 30˚C 

Tempo de cura completa  
Até 72 horas (em condições 
normais) 

Rendimento  300-500g/m2 
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Flamabilidade  
Inflamável antes da cura, não 
inflamável após a cura 

Curado  

Resistência térmica  De -20˚C até 60˚C 

Tipo de junta  Flexível 

 
 
 
INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO 
 
Preparação – as superfícies devem estar secas, niveladas e sem poeira, material solto, graxa, 
óleo, pintura, cera, ferrugem, traços de gesso ou outros materiais que prejudiquem a colagem do 
adesivo. 
 
Aplicação – Após cortar o bico na largura requerida pela largura da fissure, corte a saída do 
cartucho na parte tracejada e rosqueie o bico. Insira o cartucho na pistola aplicadora e então 
aplique a cola em faixas sobre toda a superfície a ser colada, mantendo uma distância de 5 cm 
entre cada faixa e 2 cm de distância da beirada do espelho. Junte as superfícies e pressione-as 
com força e igualmente. A posição do espelho pode ser ajustada cerca de 2-3 mm dentro de 
cerca de 3-5 minutos do momento da junção das superfícies (sem desconectar os elementos). 
Em caso 
de espelhos maiores (acima de 0,15 m²) use elementos de sustentação para evitar que o 
espelho escorregue. Ótimas condições para a colagem são: temperatura entre 15 e 25 °C e 
umidade relativa do ar cerca de 60%. Testes de adesão antes da aplicação são recomendados. 
 
Limpeza – solventes minerais ou acetona antes da cura, mecanicamente após a cura. 
 
Nota – evite o contato com a água até que o adesivo esteja completamente curado. Não é 
recomendado para PE, PP, Teflon, superfícies permanentemente molhadas. 
Devido à variedade de materiais de apoio de segurança disponíveis no mercado, recomendamos 
fortemente que o usuário realize testes para confirmar a alta qualidade da colagem. Os dados 
contidos aqui são medidos em temperatura de 20°C e umidade relativa do ar de 50%. Do 
contrário o tempo de cura pode mudar para mais ou menos. 
 
INFORMAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 
Vida útil em prateleira garantida de 12 meses da data de fabricação quando armazenado em 
embalagem original, lacrada e em temperaturas entre +5 e +25 ºC. Os adesivos devem ser 
armazenados de acordo com as regras de armazenagem de substâncias inflamáveis.  
 
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
O produto é altamente inflamável. Use-o somente em áreas bem ventiladas e longe de fontes de 
ignição. Não fume enquanto fizer a aplicação. Use de acordo com as regras de segurança para 
fogo e de substâncias inflamáveis. O produto tem certificado PZH. A Folha de Dados de 
Segurança é disponibiliza sob pedido.  
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 
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As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de 
nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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