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SELANTE ESQUADRIAS S-3200
Selante e Adesivo Extra Agarre para esquadrias ou uso geral

Descrição

Aplicação

O Selante Esquadrias S-3200 é um produto monocomponente que vulcaniza em 
contato com o ar e a umidade, criando uma junta resistente e de elevada 
elas�cidade.
O produto proporciona depois de seco juntas flexíveis que garantem um excelente 
isolamento contra as intempéries ambientais, além de contar com proteção contra 
os raios U.V.’s, conservando-se permanentemente elás�co, com durabilidade até 3x 
maior que outro selante comum.

Embalagens:
Usos:

O Selante Esquadrias S-3200 possui alta elas�cidade e grande capacidade de 
movimentação das juntas. Resistente a variações térmicas (-25°C a +125°C) e aos 
raios U.V.’s.
Possui grande aderência aos mais variados substratos, tais como: vidro, alumínio, 
aluzinco, galvalume, galvanizado, ferro, metais diversos, cerâmica, madeira, PVC, e 
outros. Não aceita pintura.

Segurança
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 domés�cos. Mais informações consulte a FISPQ do produto.

Limitações de Uso
O Selante Esquadrias S-3200 Silva Selantes não pode ser pintado.

• Não u�lize o Selante Esquadrias S-3200 em substratos Betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer 
substrato que possam migrar óleos, plas�ficantes ou solventes que possam atacar o selante.
• Não u�lize o Selante Esquadrias S-3200 em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. 
Piscinas).
• Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.
• Não u�lize o Selante Esquadrias S-3200 como selante estrutural.
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Cartuchos plás�cos de 380g
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Atenção!
Espessura Mínima de Aplicação: 3mm

Caracterís�cas
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Qualquer informação referente ao uso deste produto que é 
fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos cien�ficos 
e experiências, e já foi comprovada na prá�ca. Essas 
recomendações gerais servem apenas como um guia prá�co. Para 
maiores informações nos consulte, será um prazer atendê-lo.

Descrição Dados técnicos 
Aparência Pasta Lisa sem par�culas 
Cores Branco  
Gravidade específica g/ml 1.36-1.39 
Escorrimento Ver�cal (mm) Não 
Criação de Película (minutos) ≤40 
Tempo de Cura Total (3mm/hora) 24-48 horas 
Resistência à tração (MPa) ≥1.00 
Relação máxima de alongamento% >300 
Dureza Shore A (curado) >32 
Temperatura de serviço °C -25°C a +125°C 
Taxa de extrusão (ml/minutos) >400 
Prazo de validade (Mês) 12 meses 

PEDRAS NATURAIS

MADEIRA / PVC

ALUMÍNIOS/METAIS

ALVENARIA

Adere em:

ALGEROSAS

ETC.

ESQUADRIAS
Aplicável em:

NÃO CORROSIVO

U.V. RESISTENTE

VÁLIDO P/ 12 MESES
RESISTE EXTERNO

VERSÃO ALUZINCO

Diversas:

ESPELHOS

Selante e Adesivo Extra Agarre para esquadriasou uso geral

A marca que cola
SELANTE ESQUADRIAS S-3200


