
 

 

Contractors™ N TOP490N           
Selante de silicone, cura neutra. 
 

Descrição do Produto 
 

O Selante de Silicone Contractors N, 
TOP490N é um selante de cura neutra, 
monocomponente de alto módulo, que 
oferece adesão, resistência a 
intempéries e elasticidade excelentes 
para aplicações de envidraçamento, 
adesão a metais e diversos materiais 
de construção. 
 

O selante Contractors N, TOP490N é 
resistente às condições climáticas 
normais como luz solar, radiação 
ultravioleta, ozônio, chuva, neve, e  
altas temperaturas. Sua excelente 
resistência à intempéries permite 
retenção de longo prazo de suas 
propriedades elastoméricas e adesivas.  
 

Propriedades Normais de Desempenho 
 

Usos Básicos 
 

 Os selantes Contractors N, TOP490N podem ser usados 
como selante à prova de intempéries do perímetro para 
envidraçamento em campo, instalação de janelas e 
aplicações de selagem de propósito geral. 

 
Limitações 

 
  Os selantes Contractors N, TOP490N não devem ser usados:  
 

 Para aplicações de envidraçamento estrutural 
 Para aquários 
 Para uso em localizações sujeitas à imersão contínua em 

água 
 Para aplicações onde o cumprimento do FDA ou USDA é 

requerido 
 Nas juntas de topo de vidro ou outras aplicações de 

envidraçamento onde pequenas bolhas que podem se 
 desenvolver durante a cura são indesejáveis 
 Em espaços totalmente confinados, pois o selante requer 

umidade atmosférica para curar 

 Para superfícies que serão pintadas 

 
 

Cores 
 

  O selante Contractors N, TOP490N está disponível nas           
seguintes cores. Use as seguintes designações de 
produto:

 
 
 
 
 
 

 
GE é marca registrada da General Electric Company, cedida sob licença à Momentive Performance Materials Inc. A Momentive Performance Materials 
oferece materiais versáteis como ponto de partida para sua abordagem criativa de ideias que ajudam a possibilitar o desenvolvimento de novos produtos 
para centenas de aplicações industriais e para o consumidor. Estamos ajudando os clientes a resolver problemas de desempenho, processos e produtos; 
nossos silanos, fluídos, elastômeros, selantes, resinas, adesivos, aditivos de uretano e outros produtos especializados proporcionam inovação em 
tudo, desde motores de carros até dispositivos biomédicos. Ajudando a desenvolver pneus mais seguros ou manter aparelhos eletrônicos arrefecidos 
e melhorando a textura do batom ou garantido a confiabilidade dos adesivos, nossas tecnologias e soluções facilitadoras estão na vanguarda da 
inovação. 

 

 
 

Produtos 
Licenciados 
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Cor 

Translúcido  

Branco 

Preto 

Cinza 

Marrom 

Propriedades Normais de Desempenho 
 

Propriedade Valor Método de Teste 

Propriedade Não - Curadas 
 

Consistência (Slump) 0 mm W = 20mm 

Tempo formação Pele 6 min a 75°F (25ºC) @55% UR 

Tempo de Cura 2 dias t= 5mm, 20ºC/55% UR 

Propriedades Curadas 
 

Aparência Borracha 
Elastica 

 

Dureza (Shore A) 27 JIS K 6249 

Resistência de Tração 1,8 MPa JIS K 6249 

Alongamento 350% JIS K 6249 

Resistencia a Adesão  2,9 kN/m ASTM C794 

Resistência a Ozônio e 
Ultravioleta  

Excelente  ASTM C794 

Temperatura Útil de 
Utilização (Op. 
Contínuas) 

-45ºC a 
180ºC 

Caráter Indicativo 

Temperatura Útil de 
Utilização (Op. 
Intermitentes) 

≤ 200ºC Caráter Indicativo 

 

Especificações 
 

Os valores de dados de produto típicos não devem ser 
usados como especificações. Ajuda e recomendações estão 
disponíveis por meio de contato com nossos representantes. 
 
Embalagem 
 

O selante Contractors N TOP490N está disponível em 
cartuchos de 280 ml. 
 
Instrução de Uso 
 

 Preparação de Superfície  
Limpe todo o metal, vidro, plástico com solventes 
adequados, tal como álcool Isopropílico (IPA), xileno ou 
metil etil cetona (MEK). Tratamentos com detergente ou 
água e sabão não são recomendados. O uso de um solvente 
recomendado pelo fabricante do substrato ou outros meios, 
que não deixem resíduos, é preferido. Em todos os casos 
onde usados, os solventes devem ser secos com um pano 
limpo ou toalhas de papel que não soltem fiapos.  

Revestimentos arquitetônicos, pinturas e plásticos devem 
ser limpos com um solvente aprovado pelo fabricante do 

 

 
 

 Primer 
 
O selante Contractors N, TOP490N tem características de adesão 
sem primer a muitos materiais de construção comuns. Aplicações 
de teste devem ser feitas para verificar a adesão a materiais 
específicos que serão usados no projeto. Maquetes no local do 
trabalho real também são recomendadas. 
 

 Tiras de Fita Adesiva 
 
O uso de fita adesiva é recomendado onde apropriado para 
garantir um trabalho limpo e para proteger superfícies adjuntas. 
Não deixe que a fita adesiva toque as superfícies limpas às quais o 
selante de silicone será aderido. A fita adesiva deve ser removida 

imediatamente depois da espatulação do selante Contractors N 
TOP490N e antes que o selante comece a curar. 
 

 Método de Aplicação 
 
Em aplicações de envidraçamento exteriores, espatule o selante 
suavemente para que precipitações e soluções de limpeza não se 
juntem ou formem poças sobre o selante. O selante de silicone 
Contractor N TOP490N é fornecido como um selante pronto para 
usar, monocomponente, com consistência leve. Essa consistência 
permanece relativamente inalterada em um intervalo de 
temperatura de -35°F a 140°F (-37°C a 60°C), permitindo que o 
selante seja facilmente manipulado com pistola em qualquer 
estação climática, em superfícies limpas, secas e sem camada de 
gelo. Enquanto o Contractors N TOP490N é manipulável com 
pistola a temperaturas tão baixas quanto -37°C, o índice de cura 
variará pouco abaixo de 4°C. Além disso, o selante pode não curar 

para suas propriedades de design se curado a temperaturas acima 
de 38°C. O selante em excesso deve ser limpo de superfícies de 
vidro, metal e plástico enquanto ainda não está curado. Sobre 
superfícies porosas, o selante em excesso deve prosseguir até a 
cura inicia. Então, ele deve ser removido por abrasão ou outros 
meios mecânicos. 
 
Manipulação e Segurança 
 
As Fichas de Dados de Segurança de Material estão disponível sob 
solicitação com a Momentive Performance Materials. Informações 
similares para solventes e outras químicas usadas com os produtos 
Momentive devem ser obtidos de seus fornecedores. Quando os 
solventes são usados, precauções de segurança adequadas devem 
ser observadas. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armazenagem e Período de Garantia 
 
Armazenagem baixo de 80ºF (27°C) em uma área seca. A 
garantia é de 18 meses a partir da data da remessa da 
Momentive Performance Materials em contêiner original fechado. 
Use o conteúdo inteiro imediatamente depois de aberto. 

 

produto. 

 

 

A limpeza de todas as superfícies deve ser concluída dentro 
de uma a duas horas antes da aplicação do selante. 
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Local Produtos da Momentive Performance Materials  Todos os Produtos Químicos 

EUA (continental), Porto 
Rico 

518.233.2500  CHEMTREC: 800.424.9300 
Alaska, Havaí 518.233.2500  CHEMTREC: 800.424.9300 

Canadá 518.233.2500  CHEMTREC: 800.424.9300 

Europa +518.233.2500 
(Albaniano, Alemão, Dinamarquês, Eslovaco, Espanhol, 
Finlandês, Francês, Grego, Holandês, Húngaro, Inglês, 
Italiano, Lituânio, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, 
Russo, Servo-croata, Sueco, Tcheco, Turco, Ucraniano) 

 +44 (0)208.762.8322 (Reino Unido) 

Oriente Médio, 
Todos os países, exceto Israel 

 

+518.233.2500 
  

+961.3.487.287 (Líbano) 

Oriente Médio, Israel +518.233.2500  +44 (0)208.762.8322 (Reino Unido) 

América Latina, Ásia/Pacífico,
outros lugares em todo mundo. 

+518.233.2500  CHEMTREC: +1-703.527.3887 (a cobrar) 

No mar Rádio da Guarda Costeira dos EUA, que pode contatar 
diretamente a Momentive Performance Materials no 
518.233.2500 ou a CHEMTREC no 800.424.9300. 

  

 

 

 

Clientes que consideram utilizar o produto devem rever Folha de 
Dados de Segurança do Produto e o rótulo para as informações 
de segurança do produto, instruções de manuseio e equipamento 
de proteção se necessário, bem como condições especiais de 
armazenamento requeridas. As Folhas de Dados de Segurança do 
Material estão disponíveis em www.ge.com/silicones ou a pedido 
junto a qualquer representante da Momentive Performance 
Material. O uso de outros materiais juntamente com produtos de 
vedação da Momentive Performance Materials (como, por 
exemplo, primers) pode exigir precauções. Favor revisar e seguir as 
informações de segurança fornecidas pelo fabricante dos outros 
produtos. 

 

 CUIDADO: primers podem conter solventes. Ao 
manusear solventes, consulte o FISPQ do fabricante para 
informações sobre manuseio, segurança e equipamento 
de proteção pessoal. 

 

 

Disponibilidade 
 

O selante Contractors N TOP490N está disponível nos Brasil, 
através dos distribuidores. Entre em contato com o seu 
distribuidor local ou com o Centro de Serviço Técnico Momentive 
mais próximo para obter informações de custo e disponibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serviço de Emergência 

 

Serviços Técnicos 

Maiores informações técnicas e documentos estão disponíveis na 
Momentive e dados de engenharia de aplicação estão disponíveis 
a pedido. Acredita-se que as informações técnicas fornecidas pela 
Momentive ou qualquer representante da MPM quanto ao uso ou 
aplicação de qualquer selante ou cobertura são confiáveis, mas a 
MPM não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto 
à adequação para o uso em aplicações para as quais foram 
fornecidas 

 

Status da Patente 

Nenhuma informação contida no presente documento deve ser 
interpretada para indicar a não existência de patentes pertinentes 
ou constituir permissão, recomendação ou incentivo à prática de 
qualquer invenção coberta por uma patente sem a autorização do 
titular da mesma. 

 

MPM mantém serviços de emergência 24 horas para seus produtos. A American Chemistry Council (CHEMTREC) e a CareChem24 

International também têm serviços de emergência 24 horas para todos os seus produtos químicos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÃO ESPERE. Telefone se estiver em dúvida. Você será encaminhado a um especialista para aconselhamento. 

http://www.ge.com/silicones


 

 

CENTROS DE SERVIÇOS AO CLIENTE 
 

América do Norte E cs-na.silicones@momentive.com 
 

 • Fluídos Especializados T +1.800.523.5862 F +1.304.746.1654 

 • UA, Silanos e Revestimentos Especializados T +1.800.334.4674 F +1.304.746.1623 

 • RTVs e Elastômeros T +1.800.332.3390 F +1.304.746.1623 

 • Selantes para o Consumidor e Selantes T +1.877.943.7325 F +1.304.746.1654 

 e Adesivos para Construção   

América Latina E cs-la.silicones@momentive.com   

 • Argentina e Chile T +54.11.4862.9544 F +54.11.4862.9544 

 • Brasil T +55.11.4534.9650 F +55.11.4534.9660 

 • México e América Central T +52.55.2169.7670 F +52.55.2169.7699 

 • Venezuela, Equador, Peru T +58.212.285.2149 F +58.212.285.2149 

 Colômbia e Caribe   

Europa, Oriente Médio, E cs-eur.silicones@momentive.com T 00.800.4321.1000  

África e Índia    

Pacífico E cs-ap.silicones@momentive.com T +1.800.820.0202 F +81.276.31.6259 

  T +0.81.276.20.6182  

Número em todo Mundo  T +1.607.786.8131 F +1.607.786.8309 

  T +1.800.295.2392  

Visite-nos em www.ge.com/silicones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS USA INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. 

LTD., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS WORLDWIDE INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS GmbH, S U A S  SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS EM OPERAÇÕES EM JURISDIÇÕES LOCAIS 

(coletivamente denominadas “FORNECEDORES”) SÃO VENDIDOS PELA RESPECTIVA PESSOA JURÍDICA DO FORNECEDOR SUJEITO ÀS CONDIÇÕES PADRÃO DE VENDAS DOS FORNECEDORES, 

QUE ESTÃO INCLUÍDAS NO RESPECTIVO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO OU DE VENDA, IMPRESSAS NO VERSO DOS PEDIDOS OU FATURAS E ESTÃO DISPONÍVEIS A PEDI DO. 

E M B O R A  A S  I N F O R M A Ç Õ E S ,  R E C O M E N D A Ç Õ E S  E  C O N S E L H O S  A Q U I  C O N T I D O S  S E J A M  F O R N E C I D O S  D E  B O A  F É ,  O S  F O R N E C E D O R E S  N Ã O  O F E R E C E M  

N E N H U M A  G A R A N T I A  O U  S E G U R O ,  E X P R E S S O  O U  I M P L Í C I T O :  (i) DE QUE OS RESULTADOS AQUI DESCRITOS SERÃO OBTIDOS NAS CONDIÇÕES DE USO FINAL OU (ii) QUANTO 

À EFICÁCIA OU SEGURANÇA DE QUALQUER PROJETO QUE INCORPORE PRODUTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS, RECOMENDAÇÕES OU CONSELHO DOS FORNECEDORES. AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE MENCIONADAS ACIMA NÃO SERÃO APLICÁVEIS SE AS CONDIÇÕES DE USO FINAL E/OU CONDIÇÕES DE INCORPORAÇÃO CORRESPONDEREM ÀS CONDIÇÕES RECOMENDADAS DE USO 

E/OU INCORPORAÇÃO CONFORME DESCRITO PELO FORNECEDOR NA FOLHA DE DADOS DO PRODUTO E/OU ESPECI FICAÇÕES, SALVO CONFORME PREVISTO NAS CONDIÇÕES 

PADRÃO DE VENDA DO FORNECEDOR, OS FORNECEDORES E SEUS REPRESENTANTES NÃO SERÃO DE FORMA ALGUMA RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER  PERDA RESULTANTE DO 

USO DE SEUS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS AQUI DESCRITOS. 

O usuário assumirá toda responsabilidade por sua própria determinação da adequação dos materiais, serviços e recomendações dos Fornecedores, bem como informações por seu uso específico. O  

u s u á r i o  d e v e r á  identificar e realizar todos os testes e análises necessárias para garantir que as peças finais que incorporam os produtos, materiais ou serviços do Fornecedor serão seguras e adequadas 

para uso nas condições de uso final. Nada contido no presente ou em outro documento, bem como em qualquer informação ou recomendação oral será considerado como alteração, variação, substituição ou 

renúncia de nenhuma das disposições das Condições Padrão de Vendas dos Fornecedores ou da presente Isenção de Responsabilidade, a não ser que tal alteração tenha sido especificamente acordada por escrito e 

assinada pelos Fornecedores. Nenhuma declaração aqui contida em relação ao uso possível ou sugerido de qualquer material, produto, serviço ou projeto destina-se ou deveria ser interpretada como a 

concessão de licença no âmbito da patente ou outro direito de autor dos Fornecedores ou de qualquer de suas subsidiárias ou afiliadas abrangidas no uso projeto, ou como recomendação para o uso de tal material, 

produto, serviço ou projeto em violação de qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual. 

 

 
 

* Contractors™ N TOP490N  são marcas registradas da Momentive Performance 

Materials Inc. GE é marca registrada da General Electric. 

Momentive é marca registrada da Momentive Performance Materials Holdings LLC. 

Copyright 2008-2011 Momentive Performance Materials Inc. Todos os direitos 
reservados. 
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