
Benefícios

• Ideal para banheiros, cozinhas e janelas.

• Excelente aderência.

• Alta elasticidade.

silicona acetica

silicone acético: selante de silicone de cura acética. Uso geral e profissional.

Usos

Para aplicar em superfícies lisas como alumínio, vidros 
comuns, azulejos, pias, sanitários, marcos de janelas.

Composição

Polímero a base de borracha de silicone de reticulação 
acética, componente que vulcaniza a temperatura e 
umidade ambiente.

Características técnicas

Formação de película: entre 5 e 15 minutos 
                                          (a temperatura ambiente).

Tempo de secagem ao toque: entre 15 e 20 minutos.
Alongamento em %: 600.
Dureza Shore A: 20.
Secagem: 3 mm. cada 24 horas.

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

Rendimiento

Largura        2/3 mm     5/6 mm     7/9 mm     10/12 mm    12/15 mm
Profundidade    2 mm          5 mm         6 mm            7 mm        8 mm
mts lineais       25 m            10 m             6 m               4 m           2,7 m

Para larguras de juntas superiores a 16 mm, a profundi-
dade deve ser a metade da largura.

Tips y seguridad

     Não pintar nem envernizar.

     Utilizar sobre materiais não porosos.

     Antes de utilizar o produto, consultar a ficha de segurança.

     Temperatura de aplicação: entre 5 °C e 35 °C.

     Não aplicar em áreas transitáveis.

   Não aplicar sobre vidro laminado, metal corrosivo, 
espelhos, superfícies pintadas ou alcalinas, acrílicos, 
plásticos a base de polietileno, polipropileno e policarbonato.

     Não aplicar em áreas submersas em água.

      Não usar para selar fachadas de vidro ou qualquer 
uso que precise de resistência superficial.

      Limpar as ferramentas limpas com um solvente orgânico.

    Depois de curado o materil só é removido de forma 
mecânica.

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

Nota: Os valores são aproximados e dependerão das 
condições em obra.

Apresentação
Cartucho de 280 ml.
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Preparação do suporte

• Limpar bem a superfície para que fique livre de poeira, 
óleo, gordura, ferrugem, pintura ou revestimento não 
aderente, entre outros.

Modo de empleo

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

• Assegurar-se de que esteja completamente seca.

• Proteger as bordas da junta a ser selada com fita adesi-
va para um melhor acabamento.

Nota:
Os valores são aproximados e dependerão das condições 
em obra.

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. Retirar a fita 
antes que o selante forme película.
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