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 Dados Técnicos

Base Poliuretano 
Aparência Pastosa
Cor Diversas

Sistema de Cura Umidade do Ar

Densidade 20°C Preto 1,15 g/ml3  Outras 1,16 g/ml3  
Deformação ISO 7390 Isenta

Formação de Pele 23°C e 50%UR 90 - 150 min

Tempo de cura 23°C e 50%UR 3mm/24hrs

Temperatura de Aplicação +5°C a +40°C

Dureza Final Shore A ISO 868 Aprox. 25

Módulo 100% ISO 8339 ≤ 0,4 MPa

Alongamento na Ruptura ISO 8339 >400%

Resistência à Temperatura -50°C a +80°C

Resistência ao Rasgo ISO 34 6,5 N/mm

Resistência a ácidos e bases diluídas Boa

Risistência UV Boa

Resistência a Spray de água e sal Boa

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

Adesivo e Selante de Poliuretano PU 30 Elastic
Solufix PU30 Elastic é um selante de poliuretano monocomponente de 
uso profissional. Devido a sua alta elasticidade, e ótima capacidade de 
recuperação, é muito usado por profissionais no setor da construção, 
para instalação de juntas de painéis pré-moldados, juntas de madeira, 
alumínio, PVC, entre outras com movimentação de até 25%. O PU 
30 Elastic também é recomendado para uso no setor industrial, em 
diversos processos fabris. Não corrosivo, com baixa emissão de VOC, 
e, devido a sua Resistência UV e contra intempéries, pode ser usado 
em ambientes internos e externos. Após curado aceita pintura. Possui 
classificação 25LM Tipo F. ISO 11600. 

Características:
 - Fácil aplicação;
 - Aplicação Rápida e Juntas Limpas;
 - Elasticidade Permanente e Alta Capacidade de Recuperação;
 - Juntas Impermeáveis Com Maior Durabilidade;
 - Absorve Impactos;
 - Boa Resistência ao Envelhecimento e Intempéries;
 - Proporciona Alta Resistência na Fixação;
 - Resistência moderada a Substâncias Químicas;
 - Não Corrosivo;
 - Baixa Emissão de VOC’s;
 - Pintavel;

Certificações
Conforme ISO 11600 Tipo F Classe 25 sub-classe LM
Norma Internacional da Construção Civil: Produtos para juntas. Classificação 
e requisitos para Selantes;
Conforme ASTM C-920: tipo S, Grade NS, Classes 25 e 50, usos Trafego, Não 
Trafego.
Norma Internacional da Construção Civil: Classificação e requisitos para 
Selantes de juntas;
Certificação ISO 9001: 2008
 Norma Internacional de Gestão da Qualidade em processos.
ASTM C1248 – Não mancha Pedras de Mármores e Granitos
Conforme European Standard EN 15651-1
Norma Internacional para Elementos de Fachada.
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Indicação
 - Materiais de construção (concreto, tijolo, pedras 

naturais e sintéticas, azulejos, cerâmicas, superfícies 
esmaltadas, madeiras duras, vidros e outros);

 - Indicado para juntas formadas por painéis pré-
moldados tanto leves como pesados;

 - Juntas formadas de madeira, alumínio e PVC;
 - Juntas de expansão em geral;

Aplicação
Este produto deve ser aplicado com aplicador manual, 
elétrico ou pneumático. A superfície deve estar limpa, 
seca, isenta de pó, gorduras, partículas soltas e outras 
substâncias que impeçam boa adesão. Restos de tinta 
e revestimentos mal aderidos devem ser removidos. 
Na utilização de solvente para limpeza, verifique a 
compatibilidade deste com o substrato e se não deixa 
resíduos que possam prejudicar a aderência do selante. 
Para juntas deve-se aplicar respeitando o fator de forma 
2:1.  Em juntas limpas, uniformes e de boa aparência, 
limite a área de aplicação com fita adesiva. Corte o bico 
aplicador conforme o tamanho da articulação e aplique 
o selante mais uniformemente possível. Retire a fita 
adesiva antes que o selante comece a secar.

Apresentação

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
Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. 
Utilize somente em locais bem ventilados. Produto 
destinado para utilização de profissionais. Solicite a 
FISPQ antes da utilização do produto.

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
 - Não aplicar à temperatura inferior a +5°C. 
 - Resistência temporária aos combustíveis, óleos e 

gorduras. 
 - Não é indicado para vedar peças em contato ou 

submersas em óleo.
 - A presença de umidade excessiva em substratos 

pode prejudicar esteticamente o acabamento do 
produto. Permitir a cura de substratos minerais 
constituídos de cimento e cal por pelo menos 28 
dias.

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/)

10020114
300ml Cartucho

Cinza
12

10020080 Branco

10020069
600ml Sachê

Cinza
20

10020107 Branco

Tabela de rendimento
Rendimento em metros lineares

Dimensão da junta
(largura x Profundidade)

Cartucho 
300ml

Sachê 
400ml

Sachê 
600ml

8mm x 4mm 9,45m 12,6m 18,9m
10mm x 5mm 6m 8m 12m

15mm x 7,5mm 2,7m 3,6m 5,5m
20mm x 10mm 1,5m 2m 3m

25mm x 12,5mm 1,1m 1,3m 2m
30mm x 15mm 0,7m 0,9m 1,4m

Valores aproximados


