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alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são 
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BOLETIM TÉCNICO 

Afix Selante PU 
 

  

DESCRIÇÃO: 
 

Afix Selante de PU é um selante elastomérico mono-componente a base de poliuretano. Após 
aplicado torna-se altamente flexível, impermeável, resistente à intempéries, com excelente aderência 
a maioria dos materiais de construção tradicionais. 
 
PARA JUNTAS SUJEITAS À MOVIMENTAÇÃO EM FACHADAS, ESQUADRIAS, ESTRUTURAS PRÉ-
MOLDADAS, PISOS, PARAPEITOS DE VARANDAS E TELHADOS. 
 
Outras Indicações: pode ser usado para colar e selar concreto, tijolos, cerâmicas, azuleijos, mármore, 
vidro, madeira, ferro, aço inoxidável, chumbo, alumínio e plásticos em geral (PVC, Poliéster, etc.). 
Pode ser pintado após a cura e pode ser utilizado na colocação de telhas.  
 
NOTA: Idicamos a realização de testes prévios quando utilizada tintas base solvente. 
 

PROPRIEDADES: 
 

 Sela e une; 
 Máxima flexibilidade; 
 Ambiente interno e externo. 
 

DADOS TÉCNICOS: 
 
 Densidade a 20 °C 1,18 g/cm³ 

Consistência Pastosa 

Cores Cinza e Branco 

Formação de película (23 °C e 50 % U.R.) 120 min. 

Velocidade de cura (25° C e 50 % U.R.) 3 mm/24 h 

Dureza shore A (ISO 868) 35  

Resistência à temperatura - 30 a 70 °C 

Módulo 100 % (ISO 8339) 0,4 MPa 

Módulo de ruptura (DIN 53515) 6,5 N/mm 

Alongamento à ruptura (ISO 8339) 500 - 700 %  

Temperatura de aplicação   5 a 40 °C 

Resistência aos raios UV Boa 

Validade 12 meses* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem original e lacrada e se 
forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico. 
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INSTRUÇÕES 
DE USO: 
 
 
 

Preparação das superfícies: 
As superfícies a serem unidas devem estar secas, livres de poeira, graxa ou poluentes que possam 
danificar a adesão. 
 
Polir as superfícies metálicas e/ou aplicar prymers (promotores de adesão), se necessário.  
Depois do polimento das superfícies, deve-se limpar novamente. Deixe secar após desengordurar. 
Desoxidar o concreto com uma escova de aço e desengordurar demais substratos com um solvente 
que não deixe resíduos oleosos, como por exemplo, acetona. 
 
Aplicação: 
O Afix Selante de PU é aplicado através de pistola manual ou pneumática em suportes limpos e 
secos, desengordurados, à temperaturas entre 5 e 35°C.  
 

1. Rompa o lacre superior da embalagem (pode-se utilizar o próprio bico aplicador com auxílio 
de um martelo);  

2. Retire o lacre de metal fixado no fundo da embalagem, descartando os grãos de sílica em lixo 
apropriado;  

3. Corte o bico aplicador de acordo com a espessura de produto desejada na aplicação, em um 
ângulo de 45°;  

4. Coloque o tubo na pistola aplicadora;  
5. Aplique o Selante de PU na quantidade necessária e de maneira uniforme na área desejada; 

 
Obs.: recomenda-se proteger as laterais da área onde não se quer aplicar o Selante de PU, com o auxílio de 
fita crepe – que deve ser removida após o acabamento; 

 
6. Após aplicação, dar acabamento com uma espátula molhada com água e sabão; 
7. Respeitar o tempo de secagem e cura total do produto, antes de submeter o mesmo à 

utilização. 
 

Após abertura da embalagem, usar todo o conteúdo em até 24 horas (desde que a embalagem 
esteja bem vedada com fita adesiva) caso contrário, pode ocorrer endurecimento do produto. 
O selante não permite aplicações à temperaturas inferiores a 5°C. Em caso de aplicação em 
tempo frio, armazene os cartuchos ou sachês a 20°C, antes da utilização. 
 
Limpeza: 
A limpeza das ferramentas pode ser realizada utilizando produtos a base de acetona ou álcool 
etílico - enquanto o produto ainda não estiver polimerizado (endurecido). Após a cura, a abrasão 
(remoção mecânica) é necessária.  
 
Nota:  

1. Quando utilizar solventes, desligue todas as fontes de ignição e siga as instruções de 

manejo e segurança do fabricante do produto utilizado. 

2. Para aplicações em aço inox, recomenda-se testes prévios de aplicação, em virtude de 

alguns tipos de aço inox apresentarem alta dificuldade de adesão; 

3. Para aplicações em galvanizados, recomenda-se testes prévios de aplicação e avaliação 

prévia do banho de neutralização realizado nas peças (peças que sofreram banhos de 

neutralização sem a troca frequente destes, costumam apresentar alta acidez, o que 

dificulta a adesão). 
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EMBALAGEM: Caixa com 12 cartuchos de 600 mL (708 g).  
 

ESTOCAGEM: Manter o produto em sua embalagem original e bem vedada, em local seco, coberto, ventilado e 
livre de umidade excessiva. Manter em temperatura de 5°C a 25°C. 
 

SEGURANÇA: 
 

Produto para aplicações domésticas e industriais. Não ingerir. Manter afastado do alcance de 
crianças e animais. Utilizar em locais ventilados, não respirar os vapores e não fumar enquanto 
manuseando o produto. Manusear respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. 
 
Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 
informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos 
potenciais riscos e siga toas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre 
disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem. 
 
Classe de risco para transporte (ONU) - Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre 
transporte de produtos perigosos. 
 
A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica Artecola 
 

SUPORTE TÉCNICO: Em caso de dúvidas, nossa equipe de especialistas técnicos está a sua inteira disposição para 
apoio à distância ou pessoalmente. Contate-nos através do e-mail 
consultoria.tecnica@artecola.com.br ou através da linha direta gratuita 0800 727 5197 e fale 
diretamente com um de nossos especialistas! 


