FICHA DE DADOS TÉCNICOS
SILICONE ACÉTICO PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Qualitá
Silva Silicone acético é um selante/adesivo monocomponente de cura acética e alto módulo,
que se converte em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera. É adequado para
selagens e revestimentos e aplicações gerais de vedação.
CARACTERÍSTICAS
- Aderência a diversos substratos como alumínio, vidro e substratos não porosos.
- Resistência térmica
- Resistência a UV.
- Impede a proliferação de fungos
- Apresenta flexibilidade por muitos anos

DADOS TÉCNICOS
Aspecto
Odor
Cor
Densidade

Pasta
Característico
Incolor, Branco, Cinza e Preto
~0,96 g/cm³

Tempo de formação de película
Tempo de Cura
Dureza
Alongamento na Ruptura
Tensão a 100% de alongamento

5 a 10 minutos (25°C e 50% HR).
4mm/24h (25°C e 50% HR)
~18 Shore A (ASTM D2240)
>450% (ASTM D412)
~0,35 N/mm² (ASTM D412)

Tensão na Ruptura
Faixa de temperatura de aplicação

~1,6 N/mm² (ASTM D412)
5 a 40 °C

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. A superfície deve estar isenta de pó,
gorduras e outras substâncias que impeçam boa aderência. Limitar a área com fita crepe se
necessário, cortar o bico em ângulo de 45° conforme a largura do vão para aplicar.
GARANTIA E CONSERVAÇÃO
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Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a
garantia do produto. Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C.
LIMITAÇÕES
- Não é possível pintar;
- Evitar o contato com combustíveis e solventes;
- Não utilizar para colagens estruturais de vidros, espelhos, etc;
- Não aplicar em superfícies molhadas;
- Não indicado para aplicações em superfícies oxidáveis;
- Não indicado para uso em aquários;
- Não adere a superfícies porosas
PRECAUÇÕES
- Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança,
luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o
produto longe de crianças e animais domésticos. Para mais informações consulte a FISPQ do
produto.
Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em
condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle
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