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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OLIVÉ OLISEAL CRYSTAL
PRODUTO
OLIVÉ OLISEAL CRYSTAL é um selante de cura neutra a base de polímero modificado com silano.
Aplicação monocomponente. Depois de curado, mantém propriedades tanto de adesão como
elasticidade nas juntas sem produzir sinais de envelhecimento, permanecendo estável em frente a
agentes atmosféricos.
CARACTERÍSTICAS
 Comportamento neutro de baixo odor;
 Flexibilidade permanente;
 Boa extrusão mesmo em baixas temperaturas;
 Possuí excelente resistência ao intemperismo e a UV;
 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);
DADOS TÉCNICOS
Aparência

Pasta Tixotrópica

Cor

Incolor/Crystal

Densidade a 20°C

1,02 g/cm³

Temperatura de Aplicação

+5°C a + 40°C

Formação de Pele

23°C e 50% HR

12 a 20 min

Escorrimento

ISO 7390

Nulo

Dureza Final Shore A

ISO 868

Aprox. 35

Módulo

(DIN 53504)

0,6 MPa

Resistência à Ruptura

(DIN 53504)

2,0 MPa

Alongamento na Ruptura

(DIN 53504)

350 %

Resistência a Temperatura (°C)
INDICAÇÕES
 Boa adesão sobre suportes empregados na
construção civil como: vidro, concreto, plásticos,
PVC, metais, alumínio, zinco, madeiras, telhas,
etc.
 Permite o emprego em superfícies úmidas com
excelente adesão.
 Vedante para juntas verticais e horizontais,
juntas em cimento pré-moldado, juntas entre
painéis e entre divisórias, juntas entre vidro e
carpintaria e carpintaria e cimento, etc.
 Veda e fixa diversos tipos de materiais como
plásticos, metais e vidros.
APLICAÇÃO
É aconselhável um teste prévio de adesão em cada
substrato antes de aplicar o produto.

-30/+80 °C
Primers e Cleaners podem ser requeridos
para alcançar ótima adesão. A superfície
deve estar limpa, livre de graxas e poeiras,
que possam provocar uma adesão deficiente.
A limpeza da superfície deve ser realizada
com produtos adequados para cada tipo de
material, seguindo as especificações do
fabricante dos mesmos. As juntas produzidas
com Oliseal Crystal podem ser pintadas após
a sua secagem completa. Uma vez aberta a
embalagem, o produto deve ser utilizado em
prazo curto. Limpe as ferramentas com

acetona ou álcool imediatamente após o
uso. Material curado só pode ser
removido mecanicamente.
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OLIVÉ OLISEAL CRYSTAL
INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE
ACABAMENTO
O acabamento deve ser realizado antes da
formação de película do selante. Álcool e resinas
alquídicas podem interferir no processo de cura do
produto. Evite contato com álcool e outros
produtos de limpeza de solventes durante a cura.
Trabalhos envolvendo fixação de elementos
colados exigem suporte adicional durante o
período de cura.
APRESENTAÇÃO
Embalagens: Cartucho 300ml

ARMAZENAMENTO

Oliseal Crystal deve ser armazenado na
embalagem original lacrada entre 5°C e 25°C
em local seco e fresco. A temperatura de
armazenamento não deve exceder 25°C por
longos períodos de tempo. Mantenha longe
de áreas úmidas, luz solar direta e fontes de
calor. O armazenamento do produto acima de
25°C reduz a garantia e utilização propagando
a cura do produto dentro da embalagem.

HIGIENE E SEGURANÇA
Respeite as regras de Higiene e Segurança
do trabalho. Antes da utilização consulte a
Ficha de Segurança de Produtos Químicos
FISPQ 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 defeito de fabricação, porém não
assumimos a responsabilidade sobre o
desempenho da obra, uma vez que não
possuímos controle direto da aplicação.
Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao
valor do produto. Informamos que a empresa
pode promover alterações no produto sempre
que necessário, sem aviso prévio.

