
SELARJUNT PU

Adesivo selante

• Características e Vantagens

Adesivo selante elástico mono componente 
à base de poliuretano (PU), para colagem, 
vedação e calafetação.
Tixotrópico (não escorre quando aplicado na 
vertical).
Resistente à choque térmico (tem memória).
Resistente à intempéries, agentes climáticos, 
raios UV e ozônio.
Aceita pintura.

• Descrição do Produto

É um adesivo selante elástico, tixotrópico 
e monocomponente à base de poliuretano 
silanizado que cura com a umidade do ar. 
Destinado à vedações e calafetações em 
edificações, especialmente para juntas de 
movimentação em concreto. O produto tem 
elasticidade permanente e excelente aderência 
à diversos substratos, como por exemplo: 
metais, fibrocimento, pedras e plásticos (PVC, 
ABS, POLICARBONATO E POLIESTER).

• Utilização

Juntas de vedação verticais e horizontais 
de granito, concreto, madeira e superfícies 
metálicas. Juntas de conexão para vedação de 
janelas, portas ou concreto pré-moldado.
Juntas em geral que possuam dilatação até 
25%.
Colagem ou fixações de chapas metálicas.

• Instruções de Uso

Preparação da superfície 

A superfície deve estar seca, limpa, livre de 
pó e óleos. Remover todos os resíduos de 
materiais, especialmente os que não estão 
aderidos suficientemente às camadas. 

Aplicação do produto

Proteger as áreas adjacentes às juntas com 
fita adesiva para obter um melhor acabamento. 
Antes de aplicar

o produto recomenda-se realizar um teste para 
avaliar a adesão e compatibilidade do selante 
com material.Remover todos os resíduos de 
materiais, especialmente os que não estão 
aderindo suficientemente às camadas. 
Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e 
cortar a ponta em ângulo de 45° no tamanho 
da espessura desejada (1 e 2). 
Colocar o cartucho no aplicador, imediatamente 
após a aplicação espatular o selante com 
uma leve pressão para espalhar o produto na 
área a ser tratada e nas superfícies da junta. 
Remover a fita adesiva (crepe) assim que o 
cordão for espatulado. Limpar as ferramentas 
antes da cura do produto com um papel toalha. 
Depois de curado o selante só é removido 
mecanicamente.

• Validade

15 meses da data de fabricação.

• Consumo e Rendimento

Consumo estimado: 1 cartucho de 420 g 
preenche 4 m lineares de juntas de 1cm x 1 cm.

• Informações Técnicas

PRODUTO NÃO CURADO
Aspecto: massa tixotrópica; Densidade à 25ºC: 
1,55 -1,70 g/cm³
Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): 
Muito boa



PRODUTO CURADO
Dureza Shore A (3 dias): 45-50; Alongamento até 
Ruptura: 150%; 
Tensão de ruptura:0,96 Mpa; Temperaturas 
Limite de Uso: -30ºC a +70ºC

• Embalagem

SELARJUNT PU é fornecido em tubos plásticos 
com 420 g. Armazenado a temperaturaS de até 
25ºC na sua embalagem original lacrada.
Caixas com 12 unidades 
Cores: branco, preto e cinza

• Primeiros Socorros

Em caso de contato do produto quente com a pele, 
resfriar imediatamente com água fria, até que haja 
endurecimento e resfriamento do produto, cobrir a 
queimadura e encaminhar ao atendimento médico.
Em caso de intoxicação por inalação, remover a 
vítima para local arejado e procurar imediatamente 
assistência médica. Em caso de contato com os 
olhos, lavar com água potável em abundância e 
procurar orientação médica. Em caso de eventual 
irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, 
procurar orientação médica e informar sobre o 
tipo de produto.


