
 

 

Forma uma conexão durável. 
Alta flexibilidade após a cura 
Excelente resistência a fungos e mofo.   
Neutro para superfícies alcalinas.   
Inodoro e quimicamente neutro 
Boa adesão para a maioria dos materiais 
de construção, em superfícies lisas ou 
porosas.  

 

 
 

Silicone Portas e Janelas - branco 
 

Silicone mono-componente oxímico, selante elástico cura com influência da umidade do ar, para selar e colar 
juntas e protege contra a fungo e mofo. 

 

APLICAÇÕES BENEFÍCIOS
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
 

Temperatura de aplicação [°C] +5 - +40 
Temperatura da superfície [°C] +5 - +41 
Temperatura do cartucho [°C] +0 - +25 

 

 

INSTRUÇÕES PARA USO 
 

Antes de aplicar leia as instruções de segurança apresentado na FISPQ. 
 

1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
• A superfície de contato deve estar limpa (não congelada) livre de poeira, ferrugem, 

óleo, tinta descascando, e outra sujeiras que podem reduzir a adesão do selante.  
• Desengordure a superfície com acetona ou álcool (vidro, esmalte, metal) ou 

detergente (materiais sintéticos). 
• Para evitar a sujeira ao redor do local de aplicação e para manter o alinhamento do 

cordão utilize fitas adesivas, que devem ser removidos imediatamente após o término 
de vedação. 

• Selantes não requerem o uso de primer na maioria das superfícies, mas em algumas 
superfícies específicas pode ter que usá-lo para melhorar a aderência. 

• Para aumentar a adesão a substratos absorventes, utilize primer (Solução em água 
na proporção 1:2).  
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Vidros, portas, claraboias, caixas de 
vidro, elementos sanitários.  
Protege a espuma de PU contra a 
radiação UV 

 Cola e sela elementos de construção feitos 
de concreto, madeira, metal e materiais 
sintéticos.  
Pequenos reparos domésticos.  



 

 

 
2. PREPARAÇÃO DO PRODUTO 
•    Antes da aplicação o produto deve estar condicionado à temperatura ambiente. 

 
3. APLICAÇÃO 
•   Corte a parte superior do cartucho acima da rosca. Enrosque a ponta do bico sobre e corte 
em um 45º, com o diâmetro igual à largura da abertura a ser aplicada. 
•   Extraia o selante com uma pistola de aplicação mecânico ou pneumático. 
•   As juntas devem ser suavizadas, distribuir o selante com uma espátula. 
•   Retire a fita adesiva antes da formação da pele. 
•   Deixe o selante curar totalmente.  
 
4. TABALHO APÓS A APLICAÇÃO 
• Produto não curado deve ser removido das mãos, ferramentas e superfícies sujas com 

toalha de papel. 
•  Após a cura, remover das mãos com água e sabão. Para as ferramentas limpar 

mecanicamente.  
•  NÃO LAVAR AS MÃOS COM solventes. 
 
5. RESTRIÇÕES / RECOMENDAÇÕES 
·  Não aplicar em superfícies molhadas. 
·  Selante não deve ser usado em superfícies betuminosas, borracha parcialmente 

vulcanizada, cloropreno ou outros materiais de construção que vazamentos de óleos, 
plastificantes ou solventes. 

·  Enquanto planeamento da articulação, possibilidade de pequena descoloração do selante 
em algumas superfícies e sob a influência de condições climatéricas devem ser tidos em 
conta. 

·  Não utilize em espaços totalmente confinados onde não está exposto à umidade 
atmosférica, porque o selante necessita de umidade atmosférica para a cura. 

·  Selante não é recomendado para articulações que estão permanentemente debaixo de 
água, porque pode causar alterações físicas. 

·  Não é adequado para aquários e terrários de ligação. 
·  Selante não se destina a aplicações que envolvem envidraçamento estrutural. 
·  Não é adequado para contato direto com alimentos e usos médicos. Selante não foi 

devidamente testado e que não é adequado para aplicações médicas e farmacêuticas. 
·  Não aplicar em PE, PP - sem aderência. 
·  Silicone não deve ser pintado.  

 
DADOS TÉCNICOS 

 
COR  

Branco + 
 

Teste do produto não-curado / 23 °C e  
50% Umidade Relativa do ar 

 

Valor 

Densidade (ISO 2811-1) [g/ml] 1,50 
Tempo de formação de pele [min] 10- 20 
Tempo de cura [mm/24h]                               2,5 
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Teste do produto curado  - após 4 
semanas - 23 °C e 50% relative humidity 

 

Valor 

Modulo a 100% de alongamento (ISO 37) [MPa]                        0,58 
Alongamento até a ruptura (ISO 8339) [%] 480 

 Movimentação e acomodação 20 
Shore A - Dureza (ISO 868) 45 
Resistência a temperatura [°C]                            -50 - +150 

 
Superfície Adesão 

Alumínio                                   +/-       
+/-  

 
Cerâmica + 
Telha Gres + 
Vidro  + 
Tijolo                                     + 
Concreto                                   +/- 
Drywall +/- 

 
   + Boa Adesão 

± Adesão parcial 
 
 

Todos os parâmetros dados são baseados em ensaios laboratoriais compatíveis com as 
normas do fabricante interna e dependem das condições de endurecimento do produto (AC, 
ambiente, temperatura da superfície, a qualidade dos equipamentos usados e habilidades 
de pessoas que aplicam o produto). 

 
 

NORMAS E CERTIFICADOS 
 

• O produto atende os requisitos da norma Q/FCS 1-2011. 
 

 
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 
 
O prazo de validade garantido é de 12 meses a partir da data de fabricação, quando 
armazenado em embalagem fechada, original à temperatura de 5 ° C a 25 ° C em um 
local seco e protegido do calor excessivo e congelamento. 
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PRECAUÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 

 
Para obter informações detalhadas encontre a Ficha de Segurança de Produtos Quimicos 
FISPQ disponível no fabricante mediante solicitação. Todas as informações escritas ou 
orais, recomendações e instruções são dadas de acordo com os nossos melhores 
conhecimentos, testes e experiências, de boa fé e em conformidade com os princípios do 
fabricante. Cada utilizador deste material irá certificar-se de todas as maneiras possíveis, 
incluindo a verificação do produto final em condições adequadas, sobre a adequação dos 
materiais fornecidos para os fins pretendidos. O fabricante não se responsabiliza por 
quaisquer perdas sofridas devido à aplicação imprecisa ou errónea de materiais do 
fabricante. 
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