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Multiflex Selante Base D’água 
Propriedades 

 

O Selante Base D’água é um selante acrílico aquoso, de baixo odor e atóxico, que apresenta excelente 

aderência em diversos materiais proporcionando boa vedação e melhor acabamento. 

Pode ser utilizado em juntas e acabamentos em móveis e molduras; em esquadrias e painéis de PVC, 

madeira e alumínio; em juntas de banheiras, pias, azulejos, cerâmicas,  gesso, alumínio, tijolo e concreto. 

 

Obs: não adere em Polietileno, Polipropileno, Silicone e PTFE (resina antiaderente – Teflon). 

 

 
Características 
 
 
 

 Pronto para uso; 

 Dispersão acrílica reforçada com emulsão de silicone; 

 Aceita pintura; 

 Ótima resistência final; 

 Isento de solventes; 

 Indicado para uso interno e externo; 

 Após seco, mantém a aparência brilhante. 

 

 
Dados Técnicos 
 
 

 

Coloração: Branco 

Aspecto antes da cura: Pastoso 

Tempo de cura (cordão 2 mm): 24 horas 

Temperatura de aplicação: -5 a 35°C 

Resistência à temperatura: -20 a 80°C 

Formação de película: 10 a 15 min. 

Validade: 18 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. 

 
Instruções  
de Uso 

A aplicação deve ser feita em superfície limpa, seca e livre de poeira, óleos e graxas. 

 

1. Cortar a ponta do tubo e encaixar o bico aplicador, rosqueando; 

2. Cortar o bico aplicador na diagonal conforme diâmetro necessário; 

3. Colocar o tubo no Afix Aplicador e aplicar no local desejado; 

4. Proteger a área em que não é desejada aderência com fita crepe; 

5. Realizar o acabamento imediatamente após a aplicação, utilizando espátula ou o dedo molhado com 

água.  

6. Após finalização do acabamento, remover a fita crepe antes da cura do produto. 

7. Limpar e tampar o bico aplicador. 

 

Limpeza: 

Enquanto o produto estiver úmido, recomenda-se a utilizar água com sabão ou álcool etílico. Após 

curado, o mesmo só pode ser removido mecanicamente. 
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Multiflex Selante Base D’água 

 
 
 
 
  
 
 

 
Segurança 
 

 

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 todas 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! 

 
Embalagem 

 
Caixa com 12 tubos de peso líquido 492 gramas. Consulte a Central de Relacionamento com o Cliente 

(CRC) sobre outras possibilidades de embalagens. 

 

 
Estocagem 

 
Manter os recipientes secos e bem vedados, em local coberto e ventilado. Evitar aquecimento superior a 
35°C e resfriamento inferior a 5°C.  

 


