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ACRÍLICO 777 SANITARY
PRODUTO
OLIVÉ ACRÍLICO 777 é um selante de emulsões acrílicas de base aquosa, siliconado,
monocomponente, que depois de curado se converte em uma junta plasto-elástica com excelente
aspecto e acabamento.
CARACTERÍSTICAS
 Não escorre em juntas verticais (tixotrópico);
 Resistência a diversas condições climáticas e raios UV;
 Aceita pintura;
 Resistente a bolores;
 Flexibilidade superior aos demais produtos tradicionais;
DADOS TÉCNICOS
Produto Não Curado
Base Química
Emulsão acrílica
Aparência
Pasta tixotrópica de baixo odor
Cor
Branco/Incolor
Densidade
Aprox. 1,06 g/cm³
Formação de Pele
23°C e 50% u.r
25-45min.
Temperatura de Aplicação
+5°C a +40°C
Temperatura de Serviço
-20°C a +80°C
Características mecânicas (medidas sobre lâmina de 2mm de espessura)
Dureza Final Shore A
(DIN 53505)
Aprox. 8
Resistência a Ruptura
(DIN 53504)
0,6 MPa
Alongamento na Ruptura
(DIN 53504)
850%
Fatores acima podem variar em função de fatores ambientais como temperatura, umidade e tipo de substrato. Os
tempos de cura são mais baixos em baixas temperaturas e espessura do produto aplicado.

INDICAÇÕES
 Vedação de juntas de fraca dilatação de até 15%
no máximo.
 Preenchimento de trincas, perímetro e vedação
em torno de dutos de ar, janelas, rodapés,
cantos e fissuras de paredes.
 Possuí adesão em diversas superfícies como:
Madeira, MDF, cortiça, concreto, ladrilhos,
compensado, tijolo, metal, gesso, molduras, etc.
 Utilizado para acabamentos em móveis.
 Proteção antimofo para banheiros, cozinhas,
lavanderias e/ou áreas úmidas.
LIMITAÇÕES
 Não é recomendado para superfícies que
eliminam óleos, plastificantes ou solventes.
 Não recomendado para instalações de espelhos.
 Antes de pintar, recomenda-se um teste prévio.
 Não pode ser usado como adesivo estrutural.

APLICAÇÃO
A superfície deve estar limpa, seca, isenta de
pó, gorduras, partículas soltas e outras
substâncias que impeçam boa adesão. Não
utilize querosene ou gasolina para limpeza de
superfícies. Cortar a ponta do cartucho,
rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo
de 45° conforme a largura da junta. Aplique o
selante uniformemente. É necessário que haja
ventilação durante a cura. O selante deve ser
protegido da chuva após sua aplicação até a
sua completa secagem.
Quando se efetua a aplicação do Olivé
translúcido, o produto inicialmente é branco e
opaco, convertendo-se gradualmente em um
produto translúcido.
Após completa secagem do selante, as juntas
podem ser lixadas e pintadas (testar
previamente a compatibilidade do selante
com a tinta).
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ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
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. Após aberto evitar
qualquer contaminação e entrada de ar.
RENDIMENTO APROXIMADO
A tabela mostra quantos metros lineares
aproximados por cartucho de 300ml em relação às
dimensões da junta.
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Os espaços destacados em amarelo são as relações entre
largura e profundidade recomendadas.

APRESENTAÇÃO
Cor: Incolor/Branco.
Embalagens: Cartucho 300ml.

HIGIENE E SEGURANÇA
Respeite as regras de higiene e segurança no
trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha
de Informações de Segurança de Produtos
Químicos deste produto químico.
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. Eventuais
ressarcimentos estarão limitados ao valor do
produto. Informamos que a empresa pode
promover alterações nos produtos sempre que
necessário, sem aviso prévio.

