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 Produto não curado

Base Silicone Acético
Aparência Pastosa
Cor Diversas

Sistema de Cura Umidade do Ar

Densidade 20°C 0,97 - 1,02 g/cm3 (incolor) 
Formação de Pele 23°C e 50%HR 10 - 15 min

Tempo de cura 23°C e 50%HR 2 - 3 mm/dia

Escorrimento 23°C e 50%HR 0 mm

Temperatura de Aplicação +5°C a +35°C

Produto Curado
Dureza Final Shore A 15 ± 25

Alongamento na Ruptura 150%

Módulo Elástico 100% 0,30 MPa

Resistência à Temperatura -40°C com picos de até 150°C 
Os dados acima variam de acordo com a temperatura, umidade, tipo e qualidade dos substratos

Selante de Silicone Solusil Acético Multiuso
Solusil Multiuso Acético é um silicone monocomponente para uso 
geral, permanentemente elástico, e com capacidade de movimentaçao 
de até 25%. De cura rápida possui ótima resistência à condições 
climáticas extremas, sendo ideal para vedação em áreas que terão 
contato constante com umidade e variações de temperatura, como 
cozinhas e banheiros, e vedações em geral na construção. Pode ser 
utilizado em ambientes internos e externos. De fácil aplicação, pode 
ser utilizado com aplicadores simples de baixa viscosidade. O Silicone 
Solusil Multiuso está disponível em cartucho nas versões Solusil Multi 
250 e Solusil Multi 280, e ainda na versão tubo de 50g em blister e caixa 
colméia, se adaptando perfeitamente a diferentes necessidades de 
uso.

Características:
 - Não escorre em juntas verticais;
 - Proporciona alta resistência na fixação;
 - Resistência a divesas condições climáticas: chuva, neve e 

temperaturas extremas
 - Boa resistência a produtos de limpeza diluídos após curado;
 - Resistencia a Incidência UV;
 - Liberação de ácido acético durante a cura;
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Indicação
 - Vedação de juntas sem estresse em interiores.
 - Vedação em vidros, alumínio e cerâmica.
 - Excelente aderência em vidros, cerâmicas, azulejos 

e superfícies vitrificadas. 
 - Superfícies não-porosas de silicato.

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 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.

Dimensionamento da junta
Para garantir características elásticas ótimas, a relação 
largura/profundidade (fator de forma) de 2:1 deve ser 
respeitada.

Consumo aproximado
A tabela mostra quantos metros lineares de junta é 
possível vedar com uma dose de 270g em relação a 
largura e profundidade.

Apresentação

Limitações
 - Não adere bem em plásticos, madeira, ferro, telhas e 

superfícies porosas (realizar teste prévio).
 - Pode provocar manchas em espelhos, blocos 

de vidro, vidros laminados, granitos, mármores, 
concretos e pedras naturais. 

 - Não é indicado para vedação em latão ou metais 
facilmente oxidáveis.

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.

 Profundidade 
da junta (mm)

Largura da Junta (mm)

6 8 10 12
6 7,7m 5,8m 4,6m 4,2m
8 4,3m 3,5m 2,9m
10 2,8m 2,3m
12 1,94m

Resultados com valores aproximados 

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/)

10010103
50g

Blister
Incolor

12

10010107 Cx Colméia 24

C0010007 230g Cartucho Incolor 24

C0010004

260g Cartucho

Incolor

24

C0010005 Branco

C0010006 Preto

10010095 Alumínio

10010100 Cinza

C0010009 Bronze

  


