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Propriedades 

 

Elastômero monocomponente à base de silicone com sistema reticulante acético de uso geral. Este 
produto apresenta tecnologia antimofo. 
 
Pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações, como juntas de box de banheiro, pias, 
vedações em caixilhos, colagens de vidro, encanamentos, reparos caseiros, etc. 
 
Quando curado, veda a maior parte dos materiais de maneira durável, tendo suas  propriedades físicas 

inalteradas pela ação do tempo e dos agentes climáticos, UV e ozônio. 

 
Limitações: 
Não é aconselhável usar o produto sobre o ferro, galvanizados, zincados, vidros laminados e cimento, 
mármores e granitos, onde há risco de ataque devido ao desprendimento de ácido acético. Para tais 
suportes, é aconselhável o uso de Silicone Neutro. 
Não é aconselhável para juntas de dilatação. Nestes casos, recomendamos o Selante de PU. 
Produto não recomendado para uso em aquários e piscinas. Não recomendado para contato com 
alimentos.  
 

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

Produto não indicado para utilização como veda calhas. 

 

 
Características 
 
 
 

 Pronto para uso; 

 Não aceita pintura.  

 Isento de solventes; 

 Apresenta uma elevada resistência aos produtos químicos, não sendo recomendado apenas contato 

prolongado com hidrocarbonetos, pois pode haver inchaço e falhas adesivas. 

 

 
Dados Técnicos 
 
 

 

Coloração Transparente, branco, cinza ou preto. 

Aspecto Pasta 

Tempo de formação de pele 4 a 15 minutos 

Dureza (Shore A) 10 à 20 aprox. 

Escorrimento (mm) 3 máx. 

Densidade aproximada 0,953 à 0,970 g/cm³ 

Velocidade de cura (23°C e 63% UR) 2 mm em 72 Horas 

Resistência após cura -30°C a 120°C 

Validade* 15 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 

Antes da aplicação: 
 
O silicone deve ser aplicado sobre suportes secos, limpos, livres de graxa, poeira, rebarbas ou resíduos 
que não fazem parte integral do suporte. Se o substrato não estiver bem limpo, o silicone terá adesão 
sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. 
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Silicone Acético Multiuso 

 

 A limpeza da superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (por solvente desengraxante). De 

qualquer forma deve- se tomar cuidado para não danificar o substrato. Usar apenas solventes 

recomendados pelo fabricante do material que será limpo. 

As superfícies devem ser limpas no mesmo dia da aplicação do silicone, para evitar sua contaminação 

acidental após a limpeza. 

 

Não é recomendado o uso de detergentes e sabões para a limpeza das superfícies. Estes produtos deixam 

resíduos que impedem a aderência do silicone. 

 

Instruções de uso: 

 

1. Corte o bico do tubo e rosqueie o bico aplicador; 

2. Corte o bico aplicador em ângulo de 45°, no diâmetro desejado na aplicação; 

3. Encaixe o tubo na pistola aplicadora e aplique o silicone de maneira uniforme em toda a extensão 

desejada. 

4. Faça o acabamento imediatamente com auxílio de espátula. Resquícios de silicone devem ser limpos 

imediatamente após aplicação. 

 

Observações: 

Respeitar o tempo de secagem e cura total do produto, antes de submeter o mesmo à utilização. 

Caso a quantidade da embalagem não seja totalmente utilizada, recomenda-se vedar bem o bico 

aplicador. 

 

Embalagem 

 

Caixa com 6 tubos e caixa com 12 tubos de 280g para silicone incolor. Caixa com 12 Blisters de 50g para 

versão incolor. Consulte a Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) para maiores possibilidades de 

embalagem.  

 

Estocagem 

Manter os recipientes secos e bem vedados, em local coberto e ventilado. Evitar aquecimento superior a 

40°C.  

 

Segurança 

 

Produto para aplicações domésticas e industriais. Não ingerir. Por apresentar liberação de ácido acético 

durante a cura, recomenda-se aplicação em lugar bem ventilado. 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 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! 


