
SELARJUNT

Adesivo selante

• Características e Vantagens

Massa plástica/acrílica voltada para 
calafetações em geral.
Mono componente, boa flexibilidade, excelente
aderência e tixotrópico.

• Descrição do Produto

Massa plástica/acrílica ideal para a selagem e 
preenchimento de fissuras, trincas e vãos.

• Utilização

Utilizado em juntas de dilatação (vertical 
e horizontal), juntas que necessitam de 
resistência a solventes, calafetação de 
esquadrias, portas, janelas, pisos, juntas de 
articulação de piso plaqueamento e vedação 
de claraboia.
Acabamento sobre outros mastiques expostos 
ao intemperismo.

Preparação superfície

Preparar as juntas deixando as laterais limpas 
e as arestas firmes. 

Aplicação do produto

Retirar o produto da lata e colocar em um 
cartucho, ou aplicar com espátula.
Espremer para dentro da junta em camadas 
de, no máximo, 3 mm a 4 mm de espessura de 
cada vez. Aguardar, no mínimo, 2 horas entre 
camadas sucessivas.

• Consumo e Rendimento

Cálculo baseado nas dimensões da junta e na 
densidade da massa a ser aplicada, adotando-
se
a seguinte fórmula para o cálculo, M = d x V, 
onde:
M = peso do produto a ser aplicado, em kg
d = densidade da massa = 1,45 g/cm³
V = volume em litros da junta a ser preenchida

Junta de 2 x 2 cm = 800 g/m linear

• Informações Técnicas

Aspecto: massa
Cor: branca (outras cores sob consulta)
Componentes: resina acrílica, aditivos e cargas 
minerais

• Embalagem

Pote: 500 g
Galão: 5 kg

• Validade

12 meses da data de fabricação.

• 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.


