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 PRODUTO 
 

Selador/adesivo de componente único, com base em polímeros uretânicos, sem solventes, que se converte 
em uma borracha flexível e tenaz por efeito da umidade do ambiente. 

 Produto aprovado pelo S.N.J.F.(*) como elastômero de 1ª categoria. 

 
PROPRIEDADES GERAIS  
 
a) Sem cura: 
 

Aspecto:  Pasta Tixotrópica. 
 
Densidade a 25 ºC: 1,15-1,20 g / cm

3 

 

Tempo de formação de pele: Aproximadamente 2 horas a 23° C e 50% de UR 
 
Velocidade de cura: Aproximadamente 3mm a cada 24 horas a 23° C e 50% 
 de UR 
 
Temperatura de aplicação: 5° C a 35° C 
 
Fluidez em juntas verticais: Nenhuma (ISSO 7390) 
 
Vida útil: 12 meses a partir da data de fabricação (conservado em 
 recipientes fechados a aproximadamente 25° C) 
 

b) Curado: 
 

Aspecto: borracha flexível e tenaz, de superfície brilhante 
 
Cor: branco e cinza 
 
Características do filme curado:  
        
Módulo de elasticidade (100%): 0,30 MPa (de acordo com a ISO 37) 
 
Resistência a solventes e hidrocarbonetos:  moderada 
 
Resistência a ácidos e bases diluídos: moderada 
 
Resistência a UV:  boa 
 
Resistência a água e névoa salina:  excelente 
 
Alongamento até ruptura: > 500 % (de acordo com a ISO 8339) 
 
Alongamento de serviço: 25 % no máximo 
 
Temperatura de trabalho:  -40 a +80 ºC 
 
Dureza: 20 - 25 Shore A (ISO 868 – 3 seg.) 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 
 
Poliuretano de baixo módulo de elasticidade. 
Adesivo/selador para formar uniões de grande 
elasticidade com variadas combinações de materiais: 
 
a)  materiais de construção (concreto, ladrilhos, 

pedras  naturais e sintéticas, azulejos, 
cerâmicas, superfícies esmaltadas, madeiras 
duras, vidro e outros);  

b) metais (ferro, aço, aço inoxidável, peças com 
tratamentos galvânicos, alumínio, alumínio 
anodizado e outros);  

c) plásticos rígidos (PVC, policarbonato, acrílico, 
poliéster, laminados plásticos e outros). 

 
Utiliza-se normalmente sem pressão prévia das 

superfícies. Consultar nosso Departamento 
Técnico para casos particulares. 

 

 O material curado não envelhece com a 
 intempérie, resiste a todo tipo de água, ácidos e 
 bases diluídos, detergentes de base aquosa, etc.  

 Suporta temperaturas de -40 a +80 ºC. 

 Não flui quando aplicado em juntas verticais de até 
 25 mm. 

 Pode ser lixado, pintado e é possível transitar 
 sobre ele.  

 Não é corrosivo. Não é tóxico. Não desprende 
 odor durante a cura. 
 
LIMITAÇÕES: 
 

 Tem resistência temporária a combustíveis, óleos 
e graxas. Não é indicado para o selamento de 
peças em contato/submersas em derivados de 
petróleo. 

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

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

 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 

 
Utilizado para juntas de dilatação e de compressão 
com grande movimento (até +/- 25%). Consultar nosso 
Departamento Técnico para a elaboração de um 
projeto adequado da junta. 
 
 

 
 
 
Emprega-se para união, preenchimento e selamento 
em obras de engenharia civil (porões, túneis, canais, 
tubulações, piscinas, tanques, silos, pontes, 
pavimentos e depósitos), em obras de arquitetura 
(tetos e terraços, fachadas, elementos pré-moldados, 
pisos, carpintaria metálica, plástica e em madeira, 
painéis, condutos e sanitários) e em construções 
industriais (câmaras frigoríficas, painéis para a 
indústria alimentícia e laboratórios, contendores). 

 
Produto aprovado pelo S.N.J.F.(*) como elastômero de 
1ª categoria. 

(*) S.N.J.F.: Sindicat National de Joints et Façades (Órgão oficial 
francês para construções civis) 

 
Para juntas de pisos com trânsito pesado é 
aconselhável o poliuretano SILOC PU 44 por sua 
maior dureza (maior resistência ao desgaste).  
 
 
MODO DE USO: 
 
1) As superfícies de aplicação devem estar limpas, 

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

2) O ideal é que a separação das peças a serem 
seladas esteja na metade entre a abertura de 
máxima contração e de máxima dilatação pela 
temperatura.  

3) Retirar a contratampa, cortar a cânula 
obliquamente a 45 º e na medida da grossura do 
cordão que se deseja obter. Os cartuchos 
necessitam do uso de pistolas mecânicas ou 
pneumáticas.  

4) Introduzir a ponta do bico aplicador o mais fundo 
possível na ranhura, para evitar formação de 
bolhas de ar e preencher totalmente o espaço livre 
para garantir a selagem.  

5) Remover o excesso do selador com uma 
ferramenta úmida; se houver sido colocada fita 
adesiva, retirá-la antes que o poliuretano forme a 
“pele”. 

 
Um cartucho permite a aplicação de um cordão de 0,6 
x 0,6 cm de aproximadamente 7 a 8 metros. 
 
Precauções: 

 Esperar de cinco a dez dias antes de recobrir o 
SILOC PU 36 com pintura. 
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 Proteger o selador da água durante quatro a seis 
horas depois da aplicação. 

 Deixar endurecer os materiais de cimento por 
aproximadamente quinze dias antes de aplicar o 
SILOC PU 36. 

 Em aplicações na indústria alimentícia, esperar de 
cinco a dez dias para manipular alimentos no 
ambiente. 
 

 
APRESENTAÇÕES  
 

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

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: Novembro 2001. Revisão:  04 
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