
Im
ag

em
 Il

us
tr

at
iv

a

 Produto não curado
Base Emulsão Acrílica
Aparência Pastosa
Cor Várias

Sistema de cura Umidae do ar

Densidade 1,63 g/cm3  
Formação de Pele 23°C e 50%UR 15 - 20 min

Temperatura de Aplicação -10°C a +80°C

Produto Curado
Dureza Shore A ISO 868 Aprox 45

Alongamento na Ruptura ISO 37 200%

Retração Entre 20% - 25%

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

Adesivo e Selante Acrílico Solucril Madeira
Solucril Madeira é um selante monocomponente baseado em 
emulsões acrílicas. Livre de solvente e outros compostos orgânicos 
voláteis (VOC). Foi desenvolvido para simular as cores mais comuns das 
madeiras, garantindo assim um trabalho mais rápido, eficaz e de grande 
qualidade, principalmente para profissionais do setor moveleiro, seja 
na fabricação, acabamentos e instalação de móveis. De fácil aplicação 
e alta tixotropia, pode ser usado em aplicações verticais sem escorrer. 
Possui resistência UV, intempéries e à umidade, podendo ser usado em 
ambientes internos e externos. Após a cura, pode ser lixado e pintado.

Aderência: Recomendado para materiais porosos e não porosos com 
excelente aderência madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito 
e mármore, pedras sintéticas, concreto, tijolo, paredes de alvenaria, 
entre outros.

Características:
 - Não escorre em juntas verticais (tixotrópico);
 - Aceita pintura se necessário;
 - Resistente a agua depois de curado;
 - Uso interno e Externo;
 - Excelente adesão;
 - Baixo Odor;
 - Cinco Cores 
 - Limpeza com pano úmido
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Indicação
 - Para selar juntas de conexão entre madeiras 

duras e macias, envernizados ou pintados, 
parquet, laminado e piso de madeira e ainda  PVC, 
Cerâmicos, Concreto. 

 - Vedação de armários internos e armários 
embutidos.

 - Vedação de bordas de aglomerado.
 - Acabamento de painéis de parede, piso e teto.

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. 

Apresentação

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.

Precauções e Limitações
 - Não é recomendado para superfícies que eliminam 

óleos, plastificantes ou solventes.
 - Não recomendado para instalações de espelhos.
 - Todas as Cores escurecem um pouco depois de 

curados.
 - Antes de pintar, recomenda-se um teste prévio.
 - Não pode ser usado como adesivo estrutural.
 - Recomenda-se um teste preliminar de adesão no 

substrato.

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 24 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. 

Código Contém Embalagem Cor

10040041

300ml/490g Cartucho

Carvalho

10040043 Cerejeira

10040040 Pinho

10040039 Preto

10040042 Wengue

SOLUÇÃO ADESIVOS E SELANTES
CNPJ: 09.092.458/0001-92

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

0800 887 0631     41 3268 2837


