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Descrição: 
O Selamais Silicone-N Neutro apresenta excelente aderência, permanecendo flexível por muitos 
anos. Recomendado para mármores e granitos, concreto e alvenaria, madeira, alumínio, metais 
galvanizados, zincados, laminados, calhas, vidros, azulejos, boxes, lajotas, cerâmicas, esquadrias, 
telhas, faróis, policarbonato, manutenção náutica e automotiva, borracha e diversos outros 
materiais. 
 
Aplicação:  
A Superfície deverá estar desengordurada, limpa e seca. Abrir a tampa e romper o lacre. Rosquear o 
bico aplicador e cortar na medida desejada. APERTAR A BISNAGA PELO FUNDO. Aplique um 
filete continuo e uniforme em umas das partes (recomenda-se aplicar segurando inclinado em 
ângulo de 45º). Após o uso, mantenha o bico aplicador na bisnaga e deixe uma pequena quantidade 
de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão 
Após aberto usar em até quatro semanas.   
 
Embalagem: 
Tubos de 270g. 
 
Características: 
Silicone de cura Neutra, resistente a temperaturas de -45ºC a +150ºC,  vulcanizado em temperatura 
ambiente, forma película em 25 a 30 minutos e cura 3mm em 24horas. Armazenar em lugar 
coberto, seco e com temperatura inferior a +25ºC. 
 
Usos: 
 

 
 
Precauções: 
- Durante a cura o contato do produto com a pele e olhos devem ser evitados;  
- Em caso de irritação, lavar com muita água e procurar um médico. 
TODO PRODUTO QUÍMICO DEVE SER MANTIDO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. 
 
Composição Química: 
Selante à base de silicone de cura neutra. 
 
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 


