
                                                                           
Revisão: 05/12/2014 

Versão: 0 

 

RUA CAMPOS SALLES, 144 - B. STA MARIA CEP 88523-100 LAGES-SC BRAZIL 
 - 1 – 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
______________________________________________________________________________ 

SELANTE POLIURETANO 45 PREMIUM CINZA - SILVA SELANTES 

003090000002 
 

Descrição do Produto: O Selante Poliuretano 45 é um vedante cola de um componente, à 
base de poliuretano, destinado à colagem e vedação com vários tipos 
de materiais, no exterior e interior, em ambientes húmidos ou secos. 

Propriedades: - Cura em contacto com humidade e o ar. 

- Base de pré- polímeros de poliuretano (PU). 

- Excelente aderência em betão, madeira, vidro, espumas de 
PU, polyester, PVC, alumínio, plásticos rígidos e alguns metais 
(embora neste caso se aconselhe o uso de um primário). 

- Não adequado para polietileno, polipropileno, silicone e 
plásticos macios. 

- Seca rapidamente e é inodoro depois de seco. 

- Pintável, lixável/ polido. 

- Resistente em ambientes, húmidos, água salgada, água 
calcária, óleos e lubrificantes. 

- Resistência a temperaturas de –40ºC a +80ºC 

Domínios da Aplicação: - O Selante Poliuretano 45 é ideal para aplicação em diversas 
áreas da construção civil, construção automóvel e 
carroçarias, indústria naútica. 

- Juntas de janelas e portas, instalações de água e ar 
condicionado. 

- Caleiras, ligações de tubos de condutas. 

Características Técnicas: Densidade:                                                                                   1.17g/ml 

Tempo de form. de película (23ºC e 50ºC h.r)                            45min 

Temperatura de aplicação                                                     +5 a +35ºC 

Resistência à temperatura                                                 40ºC a +80ºC 

Dureza Shore A (DIN53505)                                                                   48 

Resistência à ruptura (DIN53504)                                         2.00N/mm² 

Alongamento à ruptura (DIN 53504)                                            >450% 

Instruções de Uso: - As superfícies a vedar têm que estar secas, limpas e 
desengorduradas. 

- É aconselhável limpar as áreas a tratar com álcool ou outro 
qualquer dissolvente compatível com os materias a utilizar. 

- Não usar detergentes ou sabão para realizar esta limpeza. 

- Aplicar o produto com temperaturas entre +5ºC e +40ºC 

- O cordão aplicado deve ser uniforme. 

- O alisamento do produto aplicado deve ser feito 30 minutos 
após a aplicação. 
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- A largura mínima da junta deve ser de 4mm para uma 
profundidade de 3mm. 

- Para juntas de maior dimensão deve usar-se espuma de 
enchimento para evitar contacto tripontual. 

- Para determinados substratos aconselhamos o uso de um 
primário. 

Embalagem  e Armazenamento: Transporte e armazenagem em local seco, fresco e arejado 
(temperaturas de +5ºC a +25ºC) 

Validade de 12 meses após o enchimento. 

Disponíveis em embalagens de 12 uni. (310ml) e foils de 600ml, nas 
cores: Branco, Cinzento. 

Segurança: Utilizar o produto em local bem ventilado 

Não fumar durante a aplicação 

Não respirar os vapores 

Manter fora do alcançe das crianças 

Em caso de contacto com o produto não vulcanizado com os olhos ou 
a pele, lavar de imediato com água abundante e consultar um 
médico. 

 
Nota: Este documento contém informações dadas de boa fé e sustentadas por numerosos testes laboratoriais e pela nossa longa experiência. 
Todas as informações obtidas têm um valor indicativo e não implicam por consequência nenhum compromisso da nossa parte em caso de má 
utilização dos produtos. Estas informações não devem substituir a realização de testes preliminares, indispensáveis para assegurar a adequação 
do produto a cada utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


