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PRODUTO 
SIMP-SEAL 65 é um adesivo elástico monocomponente, PRIMERLESS de alto módulo a base de 
Polímero modificado com Silano. Uma vez aplicado inicia a cura pela umidade atmosférica, formando 
um adesivo de alto desempenho. Especialmente indicado para vidros. Sua alta viscosidade confere uma 
excelente pega inicial. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 Comportamento neutro e de baixo odor; 

 Estabilidade dimensional; 

 Adesão na maioria dos substratos sem utilização de Primer 

 Alta resistência mecânica e ao estresse dinâmico: resistência a impactos e choques mecânicos; 

 Possuí excelente resistência ao intemperismo e a UV; 

 Aceita pintura à base d’água e maioria das tintas a base de solvente (realizar testes preliminares); 

 Resistência à água, soluções alcalinas diluídas, agentes de limpeza, bolor e água de cal; 
  

DADOS TÉCNICOS   

Aparência  Pastosa Tixotrópica 

Cor  Preto 

Densidade a 20°C  1,60 ± 0,02 

Temperatura de Aplicação  +5°C a + 40°C 

Formação de Pele  23°C e 50% HR Aprox. 20 min 

Velocidade de Cura  23°C e 50% HR Aprox. 3,0 mm/24h 

Dureza Final Shore A   68 

Módulo Elástico a 100% (N/mm²) (ISO 37 DIN 53504) > 3,6 

Resistência à Tração (N/mm) (ISO 37 DIN 53504) > 3,8 

Alongamento (%)  (ISO 37 DIN 53504) ≥ 120 

Resistência a Temperatura (°C)  -40/+100  

 
INDICAÇÕES 

 Fixação/substituição de vidros automotivos com serigrafia.  

 Vidros orgânicos e inorgânicos. 

 Vedação e colagem de carrocerias, chapas metálicas, de aço (galvanizados, banhados e 
pintados), alumínio não tratado ou anodizado, bronze, cobre, vidros, fibra de vidro, diversos 
plásticos rígidos. 

 Colagens elásticas e estruturais em aplicações na indústria (montagem de painéis de 
isolamento, vedação e colagem a prova de vibração em componentes feitos de aço). 

 Indústria automotiva, transportes (ônibus, vans, veículos refrigerados, contêineres). 
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APLICAÇÃO 
 
É aconselhável um pré-teste de adesão em cada substrato. Primers e Cleaners podem ser 
requeridos para alcançar ótima adesão. Esperar 2 horas para liberação do veículo sem air 
bag e 4 horas em veículos com 2 air bags. O tempo para liberação do veículo pode variar conforme 
temperatura ambiente e umidade relativa. 

 A superfície deve estar limpa, seca, livre de água, graxa, óleo ou restos de ferrugem. Remova 
partículas soltas e resíduas com jatos de ar comprimido, lixa ou escova.  

Vidro, metal ou outras superfícies lisas deve ser livre de qualquer revestimento e limpas com 
solvente. Para fixação de vidros automotivos, recomenda-se que o mesmo seja provido de frita 
cerâmica suficientemente opaca no local da aplicação do adesivo. O adesivo deve ser 
protegido contra emissões UV.   

Sempre utilize Cleaners mais Primer em vidros crus, sem serigrafia, de baixa qualidade e 
quando solicitado pelo fabricante e em caso de carroceria repintadas. O procedimento efetuado 
sem Primer pode acarretar na perda de adesão. 

 
 

 LIMPEZA DE FERRAMENTAS 
 
 Para a limpeza de ferramentas utilize acetona ou álcool imediatamente após utilização. 
Material curado só poderá ser removido mecanicamente. 
 
ARMAZENAMENTO 

SiMPSeal 65 deve ser armazenado na embalagem original lacrada entre 5°C e 25°C 
em local seco e fresco. A temperatura de armazenamento não deve exceder 25°C 
por longos períodos. Mantenha longe de luz solar direta e fontes de calor.  
 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Respeite as regras de Higiene e Segurança do Trabalho. Consulte a Ficha de Informações 
de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).  
 

APRESENTAÇÃO 

 

Embalagens: Cartucho 290ml 

 

 

 

 

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 defeito de fabricação, porém não 

assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos 

controle direto da aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. 
  


