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 Dados Técnicos

Base Polímeros Sintéticos
Aparência Pasta Tixotrópica
Cor Translúcido

Sistema de Cura Umidade do Ar

Densidade 20°C 1,04 g/ml3  
Formação de Pele 23°C e 50%HR 20 - 30 min

Tempo de cura 23°C e 50%HR 2,5 mm/dia

Temperatura de Aplicação +5°C a +35°C

Dureza Final Shore A ISO 868 Aprox. 35

Alongamento na Ruptura ISO 37 350%

Módulo 100% ISO 37 0,6 MPa

Resistencia à Ruptura ISO 37 2 MPa

Capacidade de Movimentação ISO 9047 25%

Resistência à Temperatura -40°C a +90°C
Os dados acima variam de acordo com a temperatura, umidade, tipo e qualidade dos substratos

Adesivo e Selante Híbrido Super Crystal
O Solufix Super Crystal é um selante híbrido monocomponente a base 
de polímero modificado com silano. Permanentemente transparente, 
não amarela com o tempo e não produz sinais de envelhecimento, 
permanecendo estável frente a agentes atmosféricos. Depois de curado, 
mantém as propriedades tanto de aderência quanto de elasticidade 
nas juntas. Não possui cheiro (inodoro), e de comportamento neutro, 
pode ser aplicado em superfícies úmidas, e, após a cura, pode ser lixado 
e pintado. Solufix Super Crystal é recomendado para profissionais 
que procuram um produto que mesmo exposto, não interfira nas 
características visuais dos substratos, muito utilizado para colagens de 
vidro com vidro, vidro com madeira, vidro com e outras aplicações com 
elementos transparentes. 

Aderência: Tem excelente aderência em vidro, madeira, concreto, 
plásticos, PVC, acrílico, metais, chapas metálicas, alumínio, Inox, zinco, 
mármore, granito, pedras sintéticas, madeira, MDF, MDP, telhas, entre 
outros.

Características:
 - Comportamento neutro de baixo odor;
 - Flexibilidade permanente;
 - Boa extrusão mesmo em baixas temperaturas;
 - Possuí excelente resistência ao intemperismo e a UV;
 - Adere em superfícies úmidas;
 - Boa adesão na maioria dos materiais sem utilização de Primer;
 - Aceita pintura à base d’água e maioria das tintas a 

base de solvente (realizar testes preliminares);
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Indicação
 - Vedante para juntas verticais e horizontais, juntas 

em cimento pré-moldado, juntas entre painéis e 
entre divisórias, juntas entre vidro e carpintaria, 
carpintaria e cimento, etc.

 - Aplicações onde se faz necessária um selante 
translúcido que não deixe marcar ou vestígios de 
uso

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.

Apresentação

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
O acabamento deve ser realizado antes da formação de 
película do selante. Evite contato com álcool e outros 
produtos de limpeza a base de solventes durante a cura. 
Trabalhos envolvendo fixação de elementos colados 
exigem suporte adicional durante o período de cura.

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 

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/)

10050086 290ml/290g Cartucho Translúcido 24
  

Tabela de rendimento

Embalagem Junta
Fator de
Forma

Dimensão da junta
(largura x Profundidade)

Rendimento
Metros Lineares

Cartucho 
290ml

Junta até 
10mm

1:1

2mm x 2mm 72,5m
4mm x 4mm 18,1m
6mm x 6mm 8m
8mm x 8mm 4,5m
10mm x 10m 2,9m

Junta maior 
que 10mm

2:1
10mm x 5mm 5,8m

20mm x 10mm 1,4m
25mm x 12,5mm 0,9m
30mm x 15mm 0,6m

Resultados aproximados.


