
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Selena Sulamericana 
Av. Presidente Kennedy 1200 
Tel. + 55 42 3236 0001 
E-mail: vendas@selena.com 

FISPQ	  
V	  01	  
01.12.10	  
	  

	  

ESPUMA	  PORTAS	  E	  JANELAS	  

Espuma	  de	  poliuretano	  mono	  componente	  que	  cura	  em	  contato	  com	  a	  umidade	  do	  ar.	  A	  
espuma	  é	  produzido	  em	  conformidade	  com	  os	  requisitos	  da	  norma	  ISO	  9001:2008.	  

USO	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
APLICAÇÕES:	  
+	  +	  +	  Espuma	  dedicada	  /	  recomendada	  para	  esta	  aplicação	  	  
+	  +	  espuma	  adequada	  para	  esta	  aplicação	  	  
	  +	  espuma	  possui	  os	  requisitos	  básicos	  	  
não	  é	  adequada	  para	  esta	  aplicação	  
	  
PROPRIEDADES:	  
▲▲▲	  Alta	  	  
▲▲	  Aumentada	  	  
■	  Normal	  	  
▼▼	  Diminuída	  	  
▼▼▼	  Baixa	  
	  

ESPUMA	  PORTAS	  E	  JANELAS	  

APLICAÇÕES	  DA	  ESPUMA	   PROPRIEDADES	  DA	  ESPUMA	  

Vedação	  de	  Esquadrias	  de	  
Janelas	  

	  
+++	   Rendimento	  da	  Espuma	   	  

▲▲	  

Vedação	  de	  Esquadrias	  de	  
Portas	   +	   Pressão	  da	  Espuma	   ▼▼▼	  

Preenchimento	  de	  espaços	  
e	  passagens	   +	   Pós-‐Expansão	  da	  Espuma	   ▼▼▼	  

Vedação	  de	  juntas	  de	  
dilatação	  em	  pisos,	  
paredes	  e	  telhados	  

+	   Inflamabilidade	   ■	  

Isolamento	  Térmico	   +	   Aplicação	  Multiposição	   -‐	  

Isolamento	  Acústico	  

	  

+	  

	  

Adesão	  à	  superfícies	   ■	  
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CONDIÇÕES	  DE	  APLICAÇÃO	  

	  

USO	  

Antes	  da	  aplicação,	  leia	  as	  instruções	  de	  segurança	  apresentadas	  no	  final	  da	  Ficha	  
Técnica	  e	  Ficha	  de	  Segurança	  .	  

1.	  PREPARAÇÃO	  DA	  SUPERFÍCIE	  

A	  espuma	  apresenta	  alta	  aderência	  para	  materiais	  de	  construção	  como:	  tijolo	  ,	  
concreto,	  gesso	  ,	  madeira,	  metais	  ,	  isopor	  ,	  PVC	  e	  PUR.	  

- A	  espuma	  deve	  ser	  aplicada	  seguindo	  as	  recomendações	  de	  temperaturas	  
ambientes	  e	  temperaturas	  superficiais	  dadas	  na	  tabela	  abaixo	  .	  

- A	  superfície	  de	  trabalho	  deve	  estar	  limpa	  e	  desengordurada.	  
- Pulverize	  a	  superfície	  de	  trabalho	  com	  água	  	  
- Proteja	  as	  superfícies	  expostas	  a	  possíveis	  contaminações	  de	  espuma.	  

2.	  PREPARAÇÃO	  DO	  PRODUTO	  

- Temperatura	  da	  lata	  antes	  da	  aplicação	  deve	  estar	  de	  acordo	  com	  as	  
recomendações	  da	  tabela	  abaixo.	  

- Temperatura	  ideal	  da	  lata	  é	  	  20°C.	  
- Latas	  muito	  frias	  devem	  ser	  trazidas	  à	  temperatura	  ambiente,	  por	  exemplo,	  

por	  imersão	  em	  água	  quente,	  com	  temperatura	  de	  até	  30	  °	  C,	  ou	  deixando-‐a	  
em	  temperatura	  ambiente	  por	  pelo	  menos	  24	  h	  .	  

3.	  APLICAÇÃO	  

- Colocar	  luvas	  de	  proteção.	  
- Vigorosamente	  agitar	  a	  lata	  (10-‐20	  segundos	  ,	  com	  a	  válvula	  virada	  para	  

baixo)	  para	  misturar	  os	  componentes.	  
- Conecte	  a	  lata	  no	  aplicador	  .	  
- Posição	  de	  trabalho	  da	  lata	  é	  "	  válvula	  voltada	  para	  baixo	  ."	  

TEMPERATURA	  DA	  LATA	   de	  +100C	  a	  +300C	  

TEMPERATURA	  DE	  APLICAÇÃO	   de	  +50C	  a	  +300C	  

TEMPERATURA	  DA	  SUPERFÍCIE	   de	  +50C	  a	  +300C	  

UMIDADE	  RELATIVA	  DO	  AR	  	  MÍNIMA	   45%	  
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- Lacunas	  verticais	  devem	  ser	  preenchidos	  com	  espuma	  começando	  na	  
parte	  inferior	  e	  se	  deslocando	  para	  cima.	  

- Não	  encher	  toda	  a	  lacuna	  -‐	  a	  espuma	  aumenta	  de	  volume	  .	  
- Para	  selar	  espaços	  em	  madeira	  Lacunas	  >	  5	  cm,	  são	  inaceitáveis	  .	  Espaços	  

maiores	  do	  que	  3	  cm	  preencher	  alternadamente	  formando	  um	  padrão	  em	  
ziguezague.	  

- Volume	  e	  fluxo	  da	  aplicação	  é	  controlada	  através	  da	  pressão	  exercida	  no	  
gatilho	  do	  aplicador.	  

- Caso	  a	  aplicação	  seja	  interrompida	  por	  mais	  de	  5	  minutos,	  o	  bico	  aplicador	  
com	  espuma	  fresca	  devem	  ser	  limpo	  com	  o	  Limpador	  de	  espuma	  de	  
poliuretano	  e	  a	  lata	  deve	  ser	  re-‐agitada	  antes	  da	  nova	  
aplicação.	  

- Caso	  o	  aplicador	  seja	  desencaixado	  da	  lata	  ,	  a	  válvula	  deve	  também	  ser	  
limpa	  com	  o	  limpador	  de	  espuma.	  

4	  .	  TRABALHO	  APÓS	  A	  CONCLUSÃO	  DA	  APLICAÇÃO	  

- Excesso	  de	  espuma	  deve	  ser	  retirada	  mecanicamente	  
- Depois	  do	  completo	  endurecimento,	  a	  espuma	  deve	  ser	  protegida	  da	  

exposição	  aos	  raios	  UV	  ,	  utilizando	  por	  exemplo	  gesso	  ou	  tintas.	  
- Após	  a	  conclusão	  do	  trabalho	  ,	  o	  aplicador	  deve	  ser	  cuidadosamente	  

limpo.	  Para	  este	  fim,	  uma	  lata	  com	  o	  Limpador	  de	  Espuma	  deve	  ser	  
enroscado	  no	  aplicador	  e	  o	  gatilho	  deve	  ser	  pressionado	  até	  ao	  momento	  
que	  o	  fluído	  comece	  a	  sair	  completamente	  limpo	  .	  Se	  a	  espuma	  não	  é	  
completamente	  utilizada,	  a	  válvula	  também	  deve	  ser	  limpa.	  

5	  .	  OBSERVAÇÕES	  /	  RESTRIÇÕES	  	  

É	  PROIBIDO	  MONTAGEM	  DE	  PORTAS	  E	  JANELAS	  SEM	  USAR	  FIXAÇÃO	  MECÂNICA.	  
FALTA	  DE	  FIXAÇÕES	  MECÂNICAS	  PODEM	  CAUSAR	  DEFORMAÇÕES	  DOS	  ELEMENTOS	  
MONTADOS.	  

- Especialmente	  em	  temperaturas	  mais	  baixas,	  recomenda-‐se	  deixar	  a	  espuma	  
aplicada	  até	  que	  esteja	  completamente	  endurecida.	  Tentativas	  apressadas	  no	  
tratamento	  preliminar	  podem	  causar	  alterações	  irreversíveis	  na	  estrutura	  da	  
espuma	  e	  sua	  estabilidade	  e	  podem	  afetar	  a	  deterioração	  dos	  parâmetros	  de	  
utilidade	  de	  espuma.	  	  

- Latas	  de	  espuma	  abertas	  devem	  ser	  utilizadas	  no	  prazo	  de	  1	  semana.	  
- A	  espuma	  possui	  falta	  de	  aderência	  em	  polietileno,	  polipropileno	  ,	  poliamida	  ,	  

silicone	  e	  teflon	  .	  
- Espuma	  fresca	  deve	  ser	  removida	  com	  o	  Limpador	  de	  	  espuma	  de	  poliuretano.	  
- Espuma	  endurecida	  só	  pode	  ser	  removida	  mecanicamente	  (por	  exemplo,	  com	  

uma	  faca	  )	  .	  
- Qualidade	  e	  condição	  técnicas	  do	  aplicador	  utilizado	  afetam	  os	  parâmetros	  do	  

produto	  final.	  
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- A	  espuma	  não	  deve	  ser	  utilizado	  em	  espaços	  sem	  acesso	  e	  ar	  fresco	  e	  com	  
pouca	  ventilação	  ou	  em	  locais	  exposto	  à	  luz	  solar	  direta.	  

DADOS	  TÉCNICOS	  1)	  

	   UNIDADES	   PARÂMETROS	   NORMA	  

	   	   23	  0C/50%/RH	  4)	   	  

TAMANHO	  DA	  LATA	   (ml)	   1000	   	  

VOLUME	  NOMINAL	   (ml)	   750	   	  

CAPACIDADE	  (LIVRE)	   (litros)	   45-‐55	   RB	  024	  

CAPACIDADE	  EM	  UMA	  LACUNA2)	   (litros)	   34-‐40	   RB	  024	  

TEMPO	  DE	  FORMAÇÃO	  DE	  PELE	   (min)	   ≤10	   RB	  024	  

TEMPO	  DE	  CORTE	  3)	   (min)	   ≤40	   RB	  024	  

TEMPO	  DE	  CURA	  TOTAL	   (horas)	   24	   RB	  024	  

RESISTÊNCIA	  TÉRMICA	  (APÓS	  CURADA)	   (oC)	   de	  –	  60	  a	  100	   	  

ABSORÇÃO	  DE	  ÁGUA	  APÓS	  24H	  –	  
IMERSÃO	  PARCIAL	  SEM	  PELE	  

(kg.m2)	   ≤	  1	   	  PN-‐EN	  ISO	  
1609:1999	  

COEFICIENTE	  DE	  CONDUTIVIDADE	  
TÉRMICA	  

(W/m*K)	   0,036	   	  	  	  PN-‐EN	  	  
12667:2002	  

AUMENTO	  DE	  VOLUME	  SECUNDÁRIO	  –	  
PÓS	  EXPANSÃO2)	  

(%)	   30	  –	  60	   RB	  024	  

ESTABILIDADE	  DIMENSIONAL	   (%)	   ≤	  5%	   RB	  024	  

CLASSE	  DE	  INFLAMABILIDADE	   	   B3/F	   DIN	  4102/	  

EN	  13501-‐1:2008	  

COR	   	   amarela	   	  

	  

1. Todos	  os	  parâmetros	  dados	  são	  baseados	  em	  testes	  de	  laboratório	  compatível	  com	  
as	  normas	  internas	  da	  fabricante	  	  e	  dependem	  fortemente	  das	  condições	  de	  cura	  da	  
espuma.	  (ambiente,	  temperatura	  da	  superfície,	  a	  qualidade	  dos	  equipamentos	  
utilizados	  e	  as	  habilidades	  de	  pessoa	  aplicando	  a	  espuma).	  	  

2. O	  valor	  é	  considerado	  para	  uma	  lacuna	  com	  dimensões	  de	  30	  *	  100	  *	  35	  (largura	  *	  
comprimento	  *	  profundidade	  [mm]).	  	  
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3. O	  fabricante	  recomenda	  só	  fazer	  o	  acabamento	  após	  a	  cura	  total,	  isto	  é,	  após	  24	  h.	  
O	  resultado	  é	  medido	  em	  uma	  faixa	  de	  espuma	  de	  3	  cm	  

4. De	  acordo	  com	  as	  instruções	  da	  norma	  PNEN	  ISO	  291:2008	  RB024	  

	  
TRANSPORTE,	  ARMAZENAMENTO	  E	  SEGURANÇA	  

TRANSPORTE:	  

	  

Informação	  detalhada	  de	  transporte	  está	  incluída	  na	  FISPQ.	  

	  ARMAZENAMENTO:	  	  

A	  espuma	  mantém	  a	  sua	  usabilidade	  dentro	  de	  12	  meses	  a	  partir	  da	  data	  de	  
fabricação,	  desde	  que	  seja	  armazenado	  na	  embalagem	  original,	  em	  posição	  
vertical	  (válvula	  para	  cima),	  em	  local	  seco,	  em	  temperatura	  entre	  5	  °	  C	  e	  30	  °	  
C.	  Armazenamento	  em	  temperatura	  superior	  a	  30	  °	  C	  diminui	  a	  vida	  útil	  do	  
produto,	  afetando	  negativamente	  os	  seus	  parâmetros.	  O	  produto	  pode	  ser	  
armazenado	  na	  temperatura	  de	  -‐5	  °	  C,	  no	  entanto,	  não	  mais	  do	  que	  7	  dias	  
(excluindo	  o	  transporte).	  Não	  é	  permitido	  armazenamento	  de	  latas	  de	  espuma	  
em	  temperatura	  superiores	  a	  +	  50	  °	  C	  ou	  na	  proximidade	  de	  chamas.	  O	  
armazenamento	  do	  produto,	  em	  uma	  posição	  diferente	  da	  recomendada	  
pode	  resultar	  em	  travamento	  da	  válvula.	  A	  lata	  não	  deve	  ser	  pressionada	  ou	  
perfurada,	  mesmo	  quando	  vazia.	  

SEGURANÇA	  E	  PRIMEIROS	  SOCORROS	  

Contém:	  poli-‐metilene,	  polifenil,	  poliisocianato,	  isômeros	  e	  homólogos.	  	  

R:	  20	  Nocivo	  por	  inalação.	  	  

36/37/38	  Irritante	  para	  os	  olhos,	  vias	  respiratórias	  e	  pele.	  	  

R40:	  Evidências	  limitadas	  de	  efeitos	  cancerígenos.	  

TEMPERATURA	  DE	  TRANSPORTE	   TEMPO	  DE	  TRANSPORTE	  [dias]	  

<	  -‐200C	   4	  
de	  -‐19	  0C	  a	  -‐100C	   7	  

de	  -‐90C	  a	  00C	   10	  



	  

	   	   	   	   	   	   	  

Selena Sulamericana 
Av. Presidente Kennedy 1200 
Tel. + 55 42 3236 0001 
E-mail: vendas@selena.com 

FISPQ	  
V	  01	  
01.12.10	  
	  

42/43	  Pode	  causar	  sensibilização	  por	  inalação	  e	  em	  contato	  com	  a	  pele.	  	  

48/20	  	  Nocivo:	  risco	  de	  efeitos	  graves	  para	  a	  saúde	  em	  caso	  de	  exposição	  prolongada	  
por	  inalação.	  

R	  53:	  Pode	  causar	  efeitos	  nefastos	  a	  longo	  prazo	  no	  ambiente	  aquático.	  

23	  Não	  respirar	  os	  gases/vapores/fumos/aerossóis.	  	  

36/37/39	  Usar	  vestuário	  de	  proteção,	  luvas	  e	  equipamento	  protetor	  para	  os	  
olhos/face	  adequados.	  	  

45	  Em	  caso	  de	  ingestão,	  consultar	  imediatamente	  o	  médico	  e	  mostrar-‐lhe	  a	  
embalagem	  ou	  o	  rótulo.	  	  

51	  Utilizar	  somente	  em	  locais	  bem	  ventilados.	  

63	  Em	  caso	  de	  inalação	  acidental,	  remover	  a	  vítima	  da	  zona	  contaminada	  e	  mantê-‐la	  
em	  repouso.	  	  

Contém	  isocianatos.	  Ver	  as	  informações	  fornecidas	  pelo	  fabricante.	  Pode	  causar	  
danos	  às	  crianças	  em	  fase	  amamentação.	  Recipiente	  sob	  pressão.	  Proteger	  dos	  raios	  
solares	  e	  não	  expor	  a	  temperaturas	  superiores	  a	  50	  °C.	  Não	  furar	  ou	  queimar,	  
mesmo	  após	  utilização.	  Não	  direcionar	  o	  produto	  para	  chamas	  ou	  corpos	  
incandescentes.	  Conservar	  longe	  de	  qualquer	  fonte	  de	  ignição	  -‐	  Não	  fumar.	  
Conservar	  fora	  do	  alcance	  das	  crianças.	  

Pessoas	  sensibilizadas	  aos	  diisocianatos	  podem	  desenvolver	  reações	  alérgicas	  
quando	  usar	  este	  produto.	  Pessoas	  que	  sofrem	  de	  problemas	  de	  asma,	  eczema	  ou	  
problemas	  de	  pele	  devem	  evitar	  o	  contato,	  incluindo	  o	  contato	  dérmico,	  com	  este	  
produto.	  Este	  produto	  não	  deve	  ser	  utilizado	  em	  condições	  de	  ventilação	  reduzida	  
sem	  uma	  máscara	  de	  proteção	  com	  um	  filtro	  de	  ar	  adequado	  (isto	  é,	  tipo	  A1	  de	  
acordo	  com	  a	  norma	  EN	  14387).	  	  

Informações	  detalhadas	  sobre	  a	  segurança	  está	  incluída	  na	  FISPQ.	  	  

Aplicar	  as	  medidas	  de	  higiene	  habituais.	  Para	  obter	  informações	  detalhadas	  consulte	  
a	  Ficha	  de	  Segurança	  disponível	  no	  site	  da	  Tytan	  (www.tytanpro.com.br).	  
Considerações	  relativas	  à	  eliminação:	  restos	  do	  produto	  e	  cartuchos	  vazios	  devem	  
ser	  feitas	  de	  acordo	  com	  os	  regulamentos	  oficiais,	  locais.	  	  

Com	  a	  publicação	  desta	  Ficha	  de	  Dados	  Técnicos,	  as	  edições	  anteriores	  não	  são	  mais	  
válidas.	  

As	  informações	  contidas	  aqui	  são	  oferecidas	  de	  boa	  fé	  baseadas	  em	  pesquisas	  feitas	  por	  
Selena	  e	  são	  consideradas	  como	  acuradas.	  Porém,	  as	  condições	  e	  métodos	  de	  uso	  de	  nossos	  
produtos	  estão	  além	  de	  nosso	  controle,	  estas	  informações	  não	  serão	  usadas	  em	  substituição	  
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aos	  testes	  feitos	  pelo	  consumidor	  para	  assegurar	  que	  os	  produtos	  Selena	  sejam	  
completamente	  satisfatórios	  para	  suas	  aplicações	  específicas.	  A	  única	  garantia	  da	  Selena	  é	  
que	  o	  produto	  atenderá	  suas	  atuais	  especificações	  de	  venda.	  A	  única	  restituição	  no	  caso	  de	  
quebra	  desta	  garantia	  é	  limitada	  ao	  reembolso	  do	  valor	  de	  compra	  de	  nosso	  produto	  ou	  
substituição	  de	  qualquer	  produto	  que	  se	  mostre	  diferente	  do	  garantido.	  Selena	  FM.	  S.A.	  
especificamente	  recusa	  qualquer	  outra	  garantia	  expressa	  ou	  implícita	  que	  possa	  parecer	  
adaptável	  para	  algum	  propósito	  particular	  ou	  comercial.	  Selena	  não	  assume	  
responsabilidade	  por	  qualquer	  incidente	  ou	  danos	  consequentes.	  Sugestões	  de	  uso	  não	  
serão	  tomadas	  como	  persuasão	  para	  infringir	  qualquer	  patente.	  

Indicações	  técnicas	  e	  dados	  que	  aparecem	  neste	  folheto	  são	  baseadas	  no	  nosso	  
conhecimento	  e	  experiência	  atual,	  declinamos	  qualquer	  responsabilidade	  pelas	  
consequências	  derivadas	  do	  uso	  inadequado.	  Portanto,	  a	  nossa	  garantia	  é	  limitada	  
exclusivamente	  à	  qualidade	  do	  produto	  fornecido.	  Esta	  informação	  técnica	  pode	  ser	  
modificado	  sem	  aviso	  prévio.	  Se	  necessário,	  solicitá-‐la	  periodicamente.	  

	  

	  

	  


