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 PRODUTO 
 

SILOC PU 44 é um adesivo selador monocomponente a base de polímeros uretânicos, sem solventes. Adere 
em uma grande variedade de materiais. De cura rápida, se converte em uma borracha flexível por efeito da 
umidade ambiente. 

 
 
PROPRIEDADES GERAIS  
 
a) Sem secagem: 
 

Aspecto:   Pasta Tixotrópica. 
 
Densidade a 20 ºC (g / cm3)         Preto 1,15 ± 0,05  / Outros 1,18 ± 0,05   
 

Tempo de formação de pele (23° C e 50% de HRA)    Aproximadamente 60 min 
 
Velocidade de secagem: (23° C e 50% de HRA)         4mm em 24 horas  
 
Temperatura de aplicação:          5° C a 35° C 
 
Vida útil:  12 meses a partir da data de fabricação (conservado em 
   recipientes fechados a aproximadamente 25° C) 
 

b) Seco: 
 

Aspecto: borracha flexível e tenaz, de superfície brilhante 
 
Cor: Preto, branco e cinza 
 
Características da película seca:  
        
Módulo de elasticidade (100%): 0,6 MPa (de acordo com a ISO 37) 
 
Alongação até a ruptura: >600 %   (de acordo com a ISO 37) 
 
Temperatura de trabalho: -40 a +90 ºC 
 
Dureza: 50  Shore A  (conforme ISO 868,  3 seg) 
 
Boa para ácidos e bases diluídas Boa 
 
Resistência a solventes e hidrocarbonetos: Média 
 
Resistência à radiação UV:              Boa 
 
Resistência à água:                               Excelente 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
Adesivo/vedante de alto módulo. De endurecimento 
rápido, elevada elasticidade ao corte, rachaduras, 
impactos e vibrações. 
 
Permite formar uniões flexíveis com variadas 
combinações de materiais: metais (ferro, aço, aço 
inoxidável, peças galvanizadas, alumínio, alumínio 
anodizado e outros), muitos plásticos, madeiras, vidro, 
concreto, etc. 
 
Normalmente é utilizado sem imprimação prévia das 
superfícies. Consulte nosso Departamento Técnico 
para casos particulares. 
 
• O material seco não envelhece na intempérie, 

resiste a todo tipo de água, ácidos e bases 
diluídas, detergentes de base aquosa, etc. Suporta 
temperaturas de -40 a +90 ºC. 

• Pode ser lixado, pintado e transferido.  
• Não é corrosivo.  
• Não é tóxico.  
• Não desprende odor durante a secagem. 
• Para uso em pisos industriais  
 
LIMITAÇÕES: 
 
• Tem resistência temporária a combustíveis, óleos 

e graxas. Não é indicado para a vedação de peças 
em contato/submersas em hidrocarbonetos. 

• Não resiste a solventes, diluentes de lacas e 
pinturas, betumes, ácidos e bases concentrados. 

• Em colagens estruturais de superfícies 
envidraçadas, a superfície de união deve ser 
protegida com Primer 2001, quando a mesma 
estiver exposta através do vidro à radiação UV. 
Consulte nosso Departamento Técnico. 

• Não aplicar sobre polietileno, polipropileno, teflon 
e silicones. Consultar para a aplicação sobre 
borrachas e plásticos flexíveis. 

 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 

 
Alguns exemplos: 
 
• Para vedar a união ou desgaste de placas, perfis, 

laminados, molduras, reforços e demais elementos 
de carrocerias de ônibus, automóveis, trailers, 
iates e barcos, containers, recipientes, etc. 

 

• Para a vedação/colagem de painéis de câmaras 
de refrigeração e de furgões térmicos. 

• Na união e vedação de componentes de 
equipamentos de refrigeração, ar condicionado, 
freezer, geladeiras, máquina de lavar roupas e 
outros equipamentos similares. 

• Para a conexão de sanitários, tubulações, tanques 
e depósitos, silos, sobretudo em uniões entre 
partes rígidas e outras flexíveis. 

• Colagem de peças plásticas de policarbonato, 
poliéster, ABS, PVC rígido, (qualquer material 
entre si) ou peças metálicas ou materiais de 
construção.  

• Para a formação de juntas em pisos com trânsito 
pesado (caminhões, elevadores). Consultar nosso 
Departamento Técnico para um correto desenho 
da junta. 

 
MODO DE USO 
 
1) As superfícies de aplicação devem estar limpas, 

secas e firmes, livres de óxido e resíduos de 
pinturas e vedantes anteriores.  

2) A temperatura de aplicação é de +5 a +35 °C  
3) Retirar a contracapa, cortar a cânula de forma 

oblíqua a 45 º e na medida da espessura do 
cordão que deseja obter. Os cartuchos precisam 
do uso de pistolas mecânicas ou pneumáticas.  

4) Introduzir a ponta do bico aplicador o mais 
profundo possível na ranhura, para evitar 
oclusões de ar, e preencher totalmente o espaço 
livre para garantir a vedação.  

5) Remover o excesso de vedante com uma 
ferramenta umedecida; se tiver colocado fita 
adesiva, retire-a antes que o poliuretano forme 
"película". 

 
Um cartucho permite estender aproximadamente 7 – 
8 metros de um cordão de 0,6 x  0,6 cm. 

 
 
APRESENTAÇÕES  
 

Cartuchos de 310 ml. - Caixas de 24 
unidades. 
Unipacks de  400 ml. - Caixas de 20   
unidades. 
Unipacks de  600 ml. - Caixas de 20        
unidades. 

 
     Validade: 12 mese
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RENDIMENTO 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
PRECAUÇÕES  
 
a) De armazenagem: 

Manter em locais frescos e secos, nos 
recipientes originais fechados (a menos de 
+25 ºC), protegido de chamas ou fontes de 
calor. 

 
b) Toxicidade: 

Irritante para os olhos e pele. 
 

c) De uso: 
Evitar o contato. Pessoas com peles muito 
sensíveis devem usar luvas.  
Em caso de contato acidental com peles 
sensíveis, lavar com água e sabão. Em caso 
de contato acidental com os olhos, lavar com 
água em abundância. 
 
 
Usar em locais bem ventilados. 
Manter fora do alcance de crianças. 
 

Para completar estas informações, leia a Ficha de 
Segurança do produto. 

 
 
Os dados contidos nesta folha são de caráter 
informativo, e foram produzidos de acordo com os 
melhores conhecimentos e experiências adquiridas 
até agora. Não podemos assumir nenhuma 
responsabilidade pelos resultados obtidos por 
terceiros, cujos procedimentos e métodos não tenham 
sido submetidos a nosso controle. 
 
Data da última verificação: Fevereiro 2010.  
 

CONSUMO (cartucho 310ml) 

CORDÃO TUBOLAR (mm) 5 6 7 8 9 10 

COMPRIMENTO (m) 15 11 8 6 4 3 


