
Usos 
Para aplicar em superfícies de chapas galvanizadas e de 
alumínio, calhas, condutores de ar condicionado e 
elementos de zinco em geral, entre si ou para alvenaria, 
fibrocimento, telhas, metais e madeira em geral.

Composição 
Polímero à base de borracha sintética termoplástica.

Dicas e segurança 
     Pintável depois de curado.
     Depois de curado, o material só pode ser removido por 
meios abrasivos ou mecânicos.
     Antes de utilizar o produto consultar na Ficha de Segurança.
     Utilizar em ambientes ventilados.
     Não aplicar em áreas submersas em água.
     Limpar as ferramentas limpas com um solvente orgânico. 

Modo de usar

Conservação: 
12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem 
original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade. 

Características técnicas
Formação de película: entre 7 e 20 minutos 
                                       (a temperatura ambiente).
Secagem: 3 mm. cada 24 horas.
Temperatura de aplicação: entre 5 °C e 35 °C.

Nota: Estes resultados foram obtidos em testes realiza-
dos sob condições padronizadas e podem variar de 
acordo com as condições da instalação.

Preparación del soporte
• Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de 
polvo, aceite, grasa, óxido, pintura o revestimiento no 
adherente, entre otros.
• Asegurarse de que se encuentre completamente seca.

Nota:
Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, 
consultar a nuestro departamento técnico.

Benefícios

• Ideal para a junção de peças metálicas.

• Excelente aderência.

• Não causa ferrugem.

sellametales

selametais: soldagem química a base de elastômeros sintéticos.

Apresentação
Cartucho de 300 gr.

Cor 
. Zinco.

www.ar.weber/soluciones_megaflex

RESISTENTE
À AGUA

RESISTENTE
UV

FÁCIL DE
APLICAR PINTÁVEL

1 . Cortar a extremidade do obturador 
do cartucho e enroscar no bico 
aplicador.

2 . Cortar a ponta do bico chanfrado 
na seção desejada. Inserir o conjunto 
na pistola aplicadora.

3 . Depois de aplicado, alisar o produ-
to com uma espátula.
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