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Adesivo e selante Híbrido

Simp Seal 65
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Aplicação indicada

Código Contém (ml) Embalagem Cor Uni. de venda 
(CX c/) Ficha Técnica

10050039 290 Cartucho
Preto

12
10050064 600 Sachê 20

O Simp Seal 65 é um adesivo híbrido monocomponente, 
PRIMERLESS de alto módulo a base de poliuretano 
modificado com Silano. Indicado para colagens de para-
brisas e vidros na industria de transportes, o qual dispensa o 
uso do Primer para a sua adesão. Uma vez aplicado, sua cura 
acontece por umidade atmosférica, formando um adesivo 
de alto desempenho. O Simp Seal 65 é um adesivo de 
comportamento neutro, não exala odores após a aplicação. 
Cura rápida, podendo liberar veículos sem air bags em até 2 
horas, pode ser pintado após a cura com tintas a base d’água 
ou solvente.

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

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).

http://www.solucaoselantes.com.br/wp-content/uploads/FT-NM-SIM-PSEAL-65.pdf

