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 Dados Técnicos
Cor Bege
Densidade 18 a 23 Kg/m3 

Formação de Pele 18°C e 60%UR 5 - 10min

Tempo de Corte Ø=3mm 18°C e 60%UR 30 - 35min

Cura completa 18°C e 60%UR 2 - 5hrs

Resistência a Temperatura -40°C a +90°C

Temperatura de Aplicação Melhores resultados a 20°CAmbiente

Temperatura de Aplicação Superfície Minimo de 5°C

Inflamabilidade da Espuma Curada DIN 4102-1 B3

Retração Máx 1%

Absorção de Água DIN 53428 Máxi 1% do volume total

Resistência a Tração DIN 53455 Aprox 0,08 MPa

Alongamento na Ruptura DIN 53455 20% - 25%

Os dados acima variam de acordo com a temperatura, umidade, tipo e qualidade dos substratos

Espuma Expansiva Solupur Universal
Espuma Expansiva Solupur Universal a base de poliuretano, com cura 
através da umidade atmosférica. Utilizada principalmente para fixação, 
vedação e isolamento de portas, janelas, preenchimento em dutos de 
ar condicionado e aberturas, a Espuma Solupur Universal é indicada 
para profissionais que necessitam de um trabalho rápido, limpo e com 
bom custo benefício. Após curada aceita reboco e pintura, e pode ser 
também lixada.

Indicação de aplicação: Instalação de portas e janelas, isolamento 
e fixação de tubos, preenchimento de orifícios e falhas, isolamento 
térmico e acústico,  recomendado para vedação, preenchimento, 
isolamento, fixação, instalação e montagem na construção civil e 
também para usos industriais.

Características:
 - Aplicação Manual;
 - Fácil utilização;
 - Adesão em diversos substratos;
 - Excelente isolamento térmico e acústico;
 - Proporciona um trabalho rápido trabalho 

e limpo com baixo consumo;
 - Excelente capacidade de preenchimento;
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Indicação
 - Instalação de portas e janelas;
 - Isolamento e fixação de tubos;
 - Preenchimento de orifícios e falhas;
 - É perfeito para isolamento térmico e acústico;
 - Vedação, preenchimento, isolamento, fixação, 

instalação e montagem na construção civil

Aplicação
A superfície deve estar limpa, livre de sujeira, graxas e 
outras impurezas. Superfícies secas e porosas devem ser 
umedecidas com água. A temperatura ideal de trabalho 
é aprox. 20°C. Em baixas temperaturas, a lata deve ser 
condicionada em água a 40°C (temperatura máxima) 
por aproximadamente 20 min. Antes de utilizar, agite 
a lata vigorosamente (aprox. 20 vezes) com a válvula 
virada para baixo. 
Remova a tampa de proteção e rosqueie a cânula (se 
esta for de aplicação manual) ou engate a pistola 
aplicadora (para latas com aplicação por pistola) na 
válvula. 
Vire a lata de cabeça para baixo e ative a espuma 
pressionando a válvula/gatilho. As lacunas devem ser 
preenchidas parcialmente, a espuma expande entre 
2 a 3 vezes o seu tamanho original (dependendo das 
condições ambientais). No preenchimento de lacunas 
maiores que 5cm, trabalhar em camadas. Aplicar a 
segunda camada após a primeira estar totalmente 
rígida (curada). É possível acelerar o processo de cura 
borrifando água sobre a espuma. Após o endurecimento 
da espuma, cortar as sobras com uma faca ou estilete 
e realizar acabamento com reboco, revestimento ou 
pintura. Caso não seja utilizada toda a embalagem, 
limpe a válvula com Cleaner apropriado ou acetona. 
A espuma endurecida só pode ser removida 
mecanicamente. Espuma curada deve ser protegida 
dos raios UV. 

Apresentação

camada ainda não está em processo de expansão.
 - A expansão da espuma pode ocorrer até a sua cura 

completa.
 - Não adere em Teflon (PTFE), polietileno (PE), 

polipropileno (PP) e superfícies de silicone.
 - Depois de curada a espuma precisa ser protegida 

dos raios UV.

Garantia e Armazenamento
Armazene o produto em local seco e fresco, em 
temperatura inferior a 25°C na embalagem original. Evite 
exposição direta ao sol. Exposição a altas Temperaturas 
podem iniciar a reação de cura do produto dentro do 
cartucho. 
Garantia de 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa no tubo. A garantia não cobre a aplicação 
incorreta do produto e/ou condições inadequadas 
de armazenamento. Condições de armazenamento 
inadequado reduz a garantia do produto. Após 
aberto evitar qualquer contaminação e entrada de ar. 
Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas.

Informações de Segurança
Esse é um produto inflamável, por isso deve-se proteger 
contra superaquecimento mantendo longe de fontes de 
ignição. Evitar luz solar direta e não fumar no trabalho. 
Garantir ventilação suficiente enquanto usar o produto. 
Use óculos de segurança e luvas. Manter fora do alcance 
das crianças. A espuma curada pode ser tratada sem 
qualquer perigo para à saúde. Informações de segurança 
detalhadas estão disponíveis na Ficha de Informações 
de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Atenção
As informações fornecidas são exatas ao melhor de 
nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis 
e experiências práticas. As propriedades citadas são 
destinadas como um guia e não por isso, constituí uma 
especificação. Qualquer aplicação deve ser testada 
previamente para assegurar a compatibilidade do 
produto com o substrato. Garantimos a qualidade de 
nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém 
não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho 
da obra, uma vez que não possuímos controle sob as 
condições de aplicação e de armazenamento.

Limitações e precauções
 - Temperatura do ambiente ou da água não deve 

ultrapassar 40 °C.
 - Realize um teste prévio em cada superfície antes de 

aplicar o produto.
 - Ao trabalhar em camadas verificar se a primeira 

SOLUÇÃO ADESIVOS E SELANTES
CNPJ: 09.092.458/0001-92

www.solucaoselantes.com.br
contato@solucaoselantes.com.br

0800 887 0631     41 3268 2837

Código Contém Embalagem Cor
Uni. de venda

(CX c/)

10030030 500ml/340g
Lata Bege 12

10030033 500ml/480g

10030038
750ml/740g Lata Bege 12

10030039


