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Descrição: 
Adesivo à base de borracha de silicone, para junta de motores, caixa de câmbio, tampa de 
diferencia, válvulas, fornos, caldeiras, chaminés, etc. 
Silicone de cura acética, vulcaniza em temperatura ambiente, forma película entre 10 e 20 minutos e 
seca em 24 horas. Resistente á temperatura continua de 260ºC e intermitente até 320ºC. 
 
Instruções de Uso:  
Limpar e secar a superfície. Cortar a ponta do tubo, rosquear o bico aplicador que deverá ser 
cortado em um ângulo de 45º. Colocar o cartucho na pistola aplicadora e sgurar inclinado em 
ângulo de 45º. Aplique em filete continuo e uniforme em umas da partes. Faça a montagem da 
peças e remova o excesso de produto. Após o uso, mantenha o bico aplicador no tubo e deixe uma 
pequena quantidade de produto acima do pico para formar um tampão. Após aberto utilizar o 
produto em até quatro semanas. 
 
Embalagem: 
Tubos de 50g e 270g. 
 
Características: 
Não deve ser usado em vidros laminados, metal corrosível, espelhos, superfícies pintadas e/ou 
porosas, contato com alimentos, aquários, imersão continua em meios líquidos e aplicações 
estruturais. Recomenda-se testar antes da aplicação. 
Armazenar em lugar coberto, seco e com temperatura inferior a 26ºC. 
 
Usos: 
 

 
 
Precauções: 
Evitar contato direto do produto não curado com pele e olhos; caso isto ocorra; limpar com papel 
absorvente, lavar com água em abundância e consultar em médico. Usar em local ventilado, durante 
a cura há liberação de vapor de ácido acético. 
TODO PRODUTO QUÍMICO DEVE SER MANTIDO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. 
 
Composição Química: 
Adesivo á base de polímero de silicone. 
 
Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e 
experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para 
maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais. 
 
 
Para maiores informações favor contactar Selamais.  
Fone: (**16) 3693 3311 – 3663 5729  
www.selamais.com.br 


