DISTRIBUIDOR OFICIAL

FICHA TECNICA
Vedante Acrílico
1. Descrição do Produto
O Vedante Acrilico Padrão Selsil e um vedante acrílico monocomponente

2. Propriedades
●Monocomponente.
●Fácil aplicação.
●Forma permanentemente uma camada repelente de água depois da cura.
●Resistente as condições climaticas.
●Permanece flexível por um longo período de tempo depois da cura.
●Pintavel.
●Não afeta a superfície de aplicação.
● Resistente a água, vento e umidade em molduras e janelas de alumínio, madeira e PVC.

3. Informações Técnicas
●Base Química:
●Gravidade Especifica:
●Aderencia por tempo livre:
●Taxa De Cura:
●Encolhimento por volume:
● Perda de peso:
●Resistencia a Ruptura por Tracao:
●Alongamento Na Ruptura:
●Alongamento de modulo a 100%:

Acrílico
1,64 ± 0,03 g/cm3 (DIN 53479)
15–60 min (25oC e 50% de U.R.)
2 mm/24 horas (25oC e 50% de U.R.)
29%
18%
≥0,1 Mpa (ASTM D 412 C)
≥100% (ASTM D 412 C)
>0,2 Mpa (ASTM D 412 C)

4. Detalhes da Aplicação
●Temperatura de Aplicação:
●Resistência à Temperatura:

-5 °C a +35 °C
-10 °C a +80 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.
O vedante acrílico padrão Selsil é usado para:
●Preencher juntas entre elemento de construção pré-fabricado.
●Montar entalhe em madeira, PVC,ferro e alumínio.
●Junção de pecas de pedra, madeira, concreto, reboco e tijolo, etc
●Selagem de moldura de janela e porta para alvenaria.

5. Embalagem
Cartuchos de 310 ml (310 ml x 25 por caixa).
Baldes de 25 e 300 kg.

6. Cores
Branco, Preto, Marrom Escuro, Cinza, Marrom Claro, Cedro, Aluminio Champagne, Cinza Escuro, Creme, Pereira, Faia,
Nogueira Escura, Betula, Cinza (RAL 7040), RAL 1013, Carvalho Claro.

7. Vida Útil
Armazenar o produto em um local arejado e seco.
A Vida Útil é de 12 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

8. Atenção
Mantenha longe do alcance de crianças.
Evite contato com a pele e os olhos.
Evite o congelamento.

9. Saúde e Segurança
Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos
químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados
físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.
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