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 Dados Técnicos

Base Poliuretano 
Aparência Pastosa
Cor Preta

Sistema de Cura Umidade do Ar

Densidade 20°C Preto 1,30 g/ml3  
Formação de pele 23°C e 50%UR Aprox. 35 min

Tempo de cura 23°C e 50%UR 3mm/24hrs

Temperatura de Aplicação +5°C a +40°C

Dureza Final Shore A DIN 53505 55

Alongamento na Ruptura ISO 8339 > 200%

Resistência à Temperatura -40°C a +100°C
Os dados acima variam de acordo com a temperatura, umidade, tipo e qualidade dos substratos

Adesivo de Poliuretano U-Seal 209 Primerless
U-SEAL 209 Para-Brisas é um selante elástico monocomponente a 
base de poliuretano, livre de solvente e inodoro que cura com umidade 
atmosférica formando um adesivo não condutor, resistente e durável. 
Permite fixação de vidros de Para-brisas Frontais, laterais e traseiros. 
U-Seal é um produto Primerless, ou seja, dispensa a necessidade do 
uso de primer na aplicação.

Indicação de uso: Com excelente aderência em vidro e metal, é indicado 
principalmente para substituição de vidros automotivos, especialmente 
o para-brisas, em carros, ônibus, caminhões entre outros, sendo muito 
utilizado também na indústria da blindagem automotivo, inclusive na 
preparação de carros forte para transporte de valores.

Características:
 - Consistência Tixotrópica;
 - Boa aplicabilidade em tempo frio;
 - Ideal para utilização com antenas integradas;
 - Evita corrosão por contato;
 - Excelente adesão em diversos substratos;
 - Livre de solventes; 
 - Resistência Excepcional à Tração; 
 - Pintavel;
 - Primerless: Dispensa a necessidade do uso de Primer;
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Indicação
 - Colagem de vidros automotivos em veículos 

industriais e comerciais.
 - Adequado para colagem estrutural elástica de 

vários materiais submetidos a estresse térmico e 
dinâmico.

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. 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. Utilize Cleaner no 
vidro. É aconselhável realizar testes prévios de adesão.

Apresentação

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
 - Esperar aproximadamente 2 horas para liberação 

do veículo, para veículos com 2 Airbag. O tempo 
de liberação do veículo pode variar conforme 
condições ambientais e do comportamento de cura 
do produto. 

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.

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/)

10020122 310ml Cartucho
Preto

12

10020125 600ml Sachê 20


