
 

 

 
FT – FICHA TÉCNCIA 

Selante a Base d’água 
 
TYTAN PROFISSIONAL Selante a Base de água é um selante acrílico desenhado 
especialmente para box de banheiros e elementos de concreto pré-moldado. 
Apropriado para aplicações internas e externas. O produto assegura excelente adesão à 
materiais típicos como: 
- cerâmicas 
- vidro 
- alumínio 
- gesso 
- madeira 
- concreto 
- policarbonato 
- UPVC 
 
BENEFÍCIOS 
 
ð Contém fungicidas que protegem contra o crescimento de mofo e fungos 
ð Pode ser aplicado em superfícies porosas molhadas 
ð É pintável e fica a prova de água após a cura 
ð A superfície lisa assegura muito baixa aderência de sujeira 
ð Pode ser limpo com água 
ð Muito fácil aplicação 
ð Excelente adesão à maioria dos substratos sem aplicação de fundo 
 
APLICAÇÕES TÍPICAS 
 
– selamento de ao redor de banheiras, adaptações e portas de box, pias e duchas, 
– selamento ao redor de canos, lavatórios e outros objetos expostos à água, 
– juntas entre alumínio e vidro, 
– juntas e selamento de uma ampla gama de materiais de construção, tais como madeira e 
argamassa, policarbonato e UPVC. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
Consistência: pasta lisa e estável 
Cor: transparente, branco 
Gravidade específica transparente 1,07 g/cm3; branco 1,12 g/cm3 
Temperatura de aplicação: +5oC até +40°C 
Tempo de formação de película: até 45 min 
Resistência térmica: -30oC até +80°C 
Movimento de acomodação: 12,5% 
Taxa de cura: cerca de 1 mm por dia dependendo da espessura da 
aplicação, temperatura ambiente e umidade. 
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PADRÕES 
 
O selante CSA 179 atende os requerimentos do padrão ISO 11600 para tipo F classe 12,5 de 
selantes. 
 
INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO 
 
Aplicação: Desenho da junta: A largura da junção do Selante CSA 179 deve ser de 
aproximadamente 12 vezes o movimento antecipado e deve cair dentro de um raio de 6mm 
mínimos até 24mm no máximo. A profundidade da junta deve ser de no mínimo 6mm e 9mm no 
máximo. O tamanho da junção não deve exceder 12mm x 12mm. Se a profundidade exceder 
12mm, use material de apoio. 
 
Preparação da Superfície: A área de contato deve estar limpa, livre de poeira, óleo, graxa, 
betume e gelo; os metais devem estar íntegros. Remova resíduos de material velho, 
especialmente revestimentos soltos e sem aderência suficiente. Limpe e desengraxe a superfície 
com acetona, isopropanol, etanol (metais e vidro) ou detergente (plásticos). Para assegurar a 
limpeza das bordas, aplique fita crepe ao redor delas. Em caso de aplicação sobre substratos 
desconhecidos, um teste prévio é um pré-requisito. 
 
Aplicação: Corte o adaptador tracejado. Rosqueie a ponta do bico e corte em um ângulo que 
corresponda à largura da fenda a ser preenchida. Coloque o cartucho na pistola de aplicação e 
preencha a fenda com o selante. Aplique o material com pressão suficiente sobre os lados da 
junção para assegurar adesão imediata. O selante aplicado deve ser alisado imediatamente com 
espátula molhada, colher ou dedo (com espátula de madeira embebida em água com sabão para 
melhor resultado). Remova a fita crepe logo após o alisamento. 
 
Limpeza: Limpe enquanto fresco. Após o endurecimento, ele pode ser removido somente 
mecanicamente. 
 
LIMITAÇÕES 
 
− Não aplique durante chuva 
− Após a aplicação proteja contra chuva por pelo menos 6 horas 
− Antes da pintura, um teste prévio é recomendado, especialmente com tintas a base de 
solvente. 
− Não use acrílico CSA 179 sobre substratos betuminosos, substratos baseados em borracha 
natural, cloropreno ou em materiais de construção que podem verter óleo, aditivos químicos ou 
solventes. 
- O acrílico CSA 179 não deve ser usado sobre superfícies metálicas sensíveis tais como 
cobre e suas ligas. 
− O acrílico CSA 179 não é recomendado para imersão continua em água porque mudanças 
em características físicas podem ocorrer. 
− O acrílico CSA 179 não é nem apropriado para aplicações em madeira, nem para uso 
médico. O produto não é testado nem considerado apropriado para uso médico ou 
farmacêutico. 
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INFORMAÇÃO LOGÍSTICA 
 

Conteúdo  Embalagem 
Unidades 
por 

caixa  

Unidades padrão 

por pallet EUR 

260 - 
310ml  

Cartucho  12  1440 

600ml  
Folha 

metálica  
12-25  720-1000 

 

A vida útil em prateleira é garantida em 24 meses da data de produção em embalagem original 
lacrada. Armazene em temperaturas entre +5oC e +25oC em local seco. 
 
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
Aplique as medidas usuais de higiene. Para informações detalhadas vide a Folha de Dados de 
Segurança disponibilizada sob pedido à Selena Co. S.A. 
 
Considerações de Descarte: Os restos de produto e cartuchos vazios devem ser descartados de 
acordo com os regulamentos oficias. 
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