
 

 
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO SELAMAIS 

 
DESCRIÇÃO: 
Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS monocomponente, está pronta para uso e cura com a umidade 
atmosférica (água); indicada para uso geral na Construção e na Indústria. Contém propelente totalmente 
inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC – Cloro Flúor Carbono).  
 
FINALIDADE: 
Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS é recomendada para muitas aplicações, tais como montagens (e 
vedação) de portas e janelas (madeira, alumínio e PVC), preenchimento de cavidades e isolamento em sistemas 
de Ar Condicionado/Aquecimento (calefação) e para uso na Refrigeração em geral.  
É aplicada com sucesso na isolação acústica, na vedação de aberturas em telhados e em encunhamento de 
paredes; em cavidades ao redor de tubulações e em junções de materiais de isolação térmica. 
Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS pode ser lixada e aceita acabamento com massa corrida (permitir 
a cura por 2 ou 3 dias). Expande de 25 até 50 vezes o volume aplicado (depende da área livre para expansão). 
 
PROPRIEDADES: 
Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS produz adesão e vedação resistentes, não é flexível (a espuma 
curada é semi-rígida) e não retrai e não apresenta pós-expansão e possui excelente capacidade de isolação termo-
acústica e de preenchimento de cavidades. Apresenta excelente adesão na maioria dos materiais de construção: 
madeira, aglomerado, alumínio, PVC, chapa zincada, alvenaria, reboco, fibrocimento, cerâmica, concreto, tijolo, 
gesso, fibra de vidro, mármore e granito. Não adere em Teflon, Silicone, Polietileno e Polipropileno. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Ensaio Especificação 
Base Poliuretano 
Consistência Espuma estável 
Sistema de cura Cura em contato com a umidade atmosférica (água) 
Tempo de formação de pele 8 minutos (20ºC/ 65% umidade relativa do ar) 
Tempo de secagem Livre de pó após 20-25 min. E 45-60 min. para corte. 
Velocidade de cura 90 min = cordão de 30mm (20ºC / 65% umidade relativa do ar) 
Rendimento 500ml produz até 26 litros de espuma curada 
Retração nenhuma 
Pós-expansão nenhuma 
Estrutura celular 80 % das células são fechadas 
Massa específica Média de 25 kg/m³ (extrudada e totalmente curada) 
Resistência à temperatura - 40ºC até + 90ºC (curado) 
Característica da espuma Tixotrópica 
Inflamabilidade B3 (DIN 4102 parte 2) 
Fator de isolamento térmico 30-40 mW/m Kelvin 
Resistência ao corte 17 N/cm² (DIN 53427) 
Resistência à compressão 4 N/cm² (DIN 53421) 
Resistência à flexão 7 N/cm² (DIN 53423) 
Absorção de água 0,51% vol. (DIN 53429) 
 



 

 
 
 
APLICAÇÃO: 
As superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e graxa, sem 
desmoldantes ou quaisquer elementos gordurosos e outros resíduos. 
Sempre umedeça as superfícies - é altamente recomendável. 
Agitar a embalagem vigorosamente por 1 minuto antes da aplicação. 
Aplicar sempre de ponta cabeça. Direcionar o bico aplicador para a 
área onde se deseja introduzir o produto e pressionar a válvula do 
aerossol até preenchimento de 1/3 da cavidade, a espuma expandirá e 
preencherá toda a cavidade. 
Aplique a Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS em 
temperaturas entre 5ºC e 35ºC. 
 
 
COR: Amarelo Champanhe.  
 
 

 

 
OBSERVAÇÕES: 
- Para melhorar a estrutura celular e a cura, umedeça as superfícies antes da aplicação. 
- Proteger a espuma curada dos raios ultravioleta/umidade com um selante, pintura ou impermeabilizante. 
- Utilize luvas e óculos de proteção. 
- Remova mecanicamente a espuma de poliuretano curada. Nunca ateie fogo. 
- Embalagem sob pressão. Não fure nem incinere a embalagem após o uso. Produto Inflamável. 
- Proteja-as da incidência direta do sol e não exponha a temperaturas acima de 50ºC. Não deixe no carro. 
 
EMBALAGENS/RENDIMENTO: 
Lata de aerossol com 500ml (495g) que rende até 20 (+/-3) litros de espuma curada (instala de 3 a 5 batentes) 
Lata de aerossol com 750ml (740g) que rende até 30 (+/-5) litros de espuma curada (instala de 5 a 7 batentes) 
 
VALIDADE: 
Um ano em embalagens intactas e armazenadas em local fresco e seco. 
Para reutilizar o produto dentro de 30 dias da primeira utilização, armazene a lata sem retirar o bico aplicador. 
Então corte 3cm na extremidade do bico e use o produto conforme feito inicialmente. 
 

PRECAUÇÕES: 
Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS contém gás comprimido em aerossol. Manter longe do calor. 
Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS inflamável. Não fure nem incinere a embalagem após o uso. 
A espuma não curada pode ser removida com solventes/thiner.  
Evitar contato do produto não curado com a pele.  
No caso de contato com olhos e pele, lavar com água corrente e procurar um médico. Não inalar. Irritante para 
os pulmões, pele e olhos. Produto desenvolvido somente para uso industrial. 
Deixe a Espuma Expansiva de Poliuretano SELAMAIS fora do alcance das crianças. 


