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O Silicone Acético PISAFIX, é indicado para realizar trabalhos de vedação de vidros, esquadrias, Box e 

outros. É um produto de alta elasticidade, flexibilidade, cura rápida, resistente ao envelhecimento, produtos 

de limpeza e detergentes. Pode ser usado em qualquer clima e estação do ano. 

 

 

Tipo de Produto                             Mistura 

Formação de Película                    5 – 30 minutos 

Densidade                                       0,950 – 0,990 g/cm³ 

Aspecto Visual                                Líquido viscoso 

Base Química                                  Silicone polimérico 

 

 

1. Limpar a superfície e mantê-la seca e isenta de qualquer resíduo de pó, oleosidade e umidade.  

2. Para acabamento, a área em torno da aplicação pode ser alinhada e protegida com uso de fita crepe. 

3. Aplicar o silicone na superfície.  

4. Depois de aplicado, retirar o excesso utilizando uma espátula ou esponja em até 5 minutos. 

  

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 

     Aplicação 
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O manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção 

respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro para proteção de vapores 

orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Não indicado para uso em aquários. Para 

maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 

 

 

O Silicone Acético PISAFIX, é fornecido nas seguintes embalagens: 

- Cartucho 260g; 

- Bisnaga 50g; 

- Bisnaga 50g com blister. 

 

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 Silicone Acético PISAFIX, apresenta a validade conforme abaixo, desde que seguidas às 

recomendações citadas nesse Boletim Técnico.  

      Manuseio 

      Embalagem 

     Validade 
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- Cartucho 260g = 18 meses; 

- Bisnaga 50g= 12 meses; 

- Bisnaga 50g com blister = 12 meses. 

 

 

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 


