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Adesivo Selante N 405A

Solufix N405 A é um selante híbrido a base de
polímeros sintéticos de alta qualidade com alto
poder adesivo. De grande versatilidade de aplicação,
foi desenvolvido para atender as diversas demandas
nos setores da construção, industrial, e moveleiro.
De fácil aplicação, mesmo em baixas temperaturas,
pode ser aplicado em ambientes internos e externos,
pois possui resistência UV e ótima resistência à
intempéries, garantindo maior vida útil do produto.
Solufix N405 A possui capacidade de movimentação
até 20%, flexibilidade e elasticidade permanente.

Dados Técnicos
Base
Aparência
Cor

Polímeros Sintéticos
Pastosa
Branca/Cinza

Sistema de Cura
Densidade

Umidade do Ar
20°C

Formação de Pele

1,48 ± 0,02 g/ml3
23°C e 50%HR 45 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

30

Alongamento na Ruptura

ISO 8339

681%

Tensão na Ruptura

0,91 MPa

Resistência a Tração

1,72Mpa

Aderência: Excelente aderência especialmente em
Módulo Elástico 100%
0,67 MPa
ISO 8339
chapas pré-pintadas e galvalume aos quais selantes
Resistência à Temperatura
180°C à 200°C
a base de PU não tem boa aderência, ótima aderência
20%
Capacidade de Movimentação
também em vidro, espelhos, telhas, calhas, dutos Os dados acima variam de acordo com a temperatura, umidade, tipo e qualidade
de ventilação, aço, aço galvanizado, aço inoxidável, dos substratos
alumínio, cobre, inox, pedras naturais como mármores
e granitos, pedras sintéticas, madeira, MDF, MDP,
concreto, tijolo, entre outros.

Características:

-- Fácil extrusão mesmo em baixas
temperaturas e aplicadores simples;
-- Excelente adesão à cerâmica, aço, concreto,
metal com superfície revestida.
-- Resistente ao intemperismo
e ao envelhecimento;
-- Resistente a raios UV e ozônio;
-- Não Corrosivo;
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Indicação

-- Sistemas envidraçados e esquadrias;
-- Construção civil, naval, indústria de implementos
rodoviários e instalações frigoríficas;
-- Indicado para carrocerias na vedação de chapas e
perfis em caminhões, trens, ônibus e carrocerias em
geral;
-- Instalação de calhas e Rufos;
-- Vedações em aço pré-pintado, aço galvanizado, aço
inoxidável e metais não ferrosos;
-- Adequado para fixação de espelhos;
-- Instalação de Cubas e pias, colocação de pedras
naturais e sintéticas, como: Mármores, Limestones,
Silestones, Granitos e outras;

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.

Atenção

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.

As informações fornecidas são exatas ao melhor de
nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis
e experiências práticas. As propriedades citadas são

Apresentação
Código
C0050001
C0050002
C0050003
C0050004

Contém

Embalagem

Cor

Uni. de venda
(CX c/)

Branco

400ml
Sachê
600ml

Cinza
Branco

20

Cinza

Limitações

Este produto não deve ser utilizado para aplicações
estruturais. Não indicado para superfícies molhadas
ou com presença de óleos e sujeiras. Não utilizar em
aplicações que farão o produto entrar em contato com
alimentos. Não deve ser aplicado em regiões que ficarão
imersas, continua ou parcialmente em água. Não aceita
pintura.

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
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