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O Adesivo e Selante PU, é um adesivo selante, elástico, tixotrópico e monocomponente, à base de 

poliuretano silanizados, que cura com a umidade do ar, destinado a vedações e calafetações em geral. O 

produto tem elasticidade permanente e excelente aderência a diversos substratos como: metais, PRFV 

(fiberglass), PVC, fibro cimento, pedras e plásticos (PVC, ABS, Policarbonato, e Poliéster). Aceita pintura, 

possui alta força adesiva, alto alongamento e alta resistência a UV. 

 

 

PRODUTO NÃO CURADO 

Aspecto                                           Massa Tixotrópica 

Cor                                                   Cinza/ Branco/ Preto 

Densidade                                       1,50 a 1,70 g/cm³ 

 

PRODUTO CURADO 

Dureza Shore A                              40 - 50 

Alongamento até Ruptura             150 % 

Resistência a temperatura            - 30 a +70 °C 

 após cura:            

 

APLICAÇÃO 

Temperatura de Aplicação           + 5°C a 40 °C 

Tempo para Acabamento              Aproximadamente 15 minutos (23 °C/ 50% U.R) 

Tempo de Película                         Aproximadamente 10 minutos 

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 
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Tempo para Secagem Final          7 dias (23 °C/ 50% U.R)       

Consumo                                        1,6g para 1 cm³ 

Base Química                                 Poliuretano monocomponente, aditivo ftalato e cargas minerais 

 

 

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não 

observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final. 

Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com 

a pele.  

1. Limpar e secar a área de aplicação.  

2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.  

3. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45º na altura compatível com a largura do filete desejado. 

4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.  

5. Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de 

bolhas.  

6. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de 

película.   

     Aplicação 
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7. O excesso de produto deve ser removido das ferramentas e equipamentos, com estopa ou pano limpo 

e aguarrás. Após a cura, o produto só poderá ser removido mecanicamente. 

 

 

O manuseio deve ser feito em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção das mãos, olhos, 

pele e corpo. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 

 

 

O Adesivo e Selante PU é fornecido em cartucho plástico na cores preta, branco e cinza (400g). 

 

Armazenamento 

 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor 

excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante 

o período de validade. 

 

 

O Adesivo e Selante PU PISAFIX, apresenta a validade de 12 meses, desde que seguidas às 

recomendações citadas nesse Boletim Técnico.  

      Manuseio 

      Embalagem 

     Validade 
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As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento 

técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento 

de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em 

seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. 

A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, 

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico (FISPQ). 

 

     Observações 


