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     GE Silicones 

 
 
 

UltraPruf® II SCS2902 
 
 

Selante de Silicone UltraPruf® II SCS2900 
 
 
 
Descrição de Produto O selante UltraPruf II SCS2900 é um selante de silicone 

monocomponente, de cura neutra, baixo módulo, á prova de 
intempéries, de acabamento opaco, encorpado, que oferece 
excelente adesão, resistência às condições climáticas e 
elasticidade. 

 
COMPOSIÇÃO E MATERIAIS 
 
O selante à prova de intempéries da série  UltraPruf® II 
SCS2900 é um selante de cura neutra, monocomponente, de 
baixo módulo, que é projetado para uso sobre todos os tipos de 
substratos comumente usados em selagens de perímetro, 
juntas de fachada de cortina de vidro e aplicações de 
envidraçamento. Formulado a partir de polímeros de silicone, o 
selante fornece duração prolongada, massas adesivas 
elastoméricas que são resistentes a ataque de elementos como 
chuva, neve, luz solar, ozônio e poluentes atmosféricos. 

 

O selante à prova de intempéries da série  UltraPruf® II 
SCS2900 é fácil de manipular e aplicar com pistola a 
temperaturas que variam de -35°F (-37°C) a 140°F (60°C), 
permitindo que o selante seja usado em qualquer clima, desde 
que os substratos estejam limpos, secos e sem gelo. Depois da 
cura, o selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 tem uma capacidade de movimento de junta de 
±50% em juntas adequadamente projetadas e instaladas. 

 
O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 cura com a exposição à umidade do ar. O 
desempenho de temperatura depois da cura varia entre -55°F (-
48°C) a +200°F (93°C). 
 
EMBALAGEM 
 
O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 está disponível em cartuchos plásticos de 10.1 fl. oz. 
(.299 ml) empacotado em caixas de papelão de 24 cartuchos, 
baldes de 2 galões e “salsichas” de 20.0 fl. oz. As unidades são 
projetadas para conveniência no transporte e são facilmente 
manipuladas pelos trabalhadores do depósito e pelos 
mecânicos em andaimes e plataformas. 
 
Cores 
 
O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 está disponível nas seguintes seis cores:  
 
SCS2902 Branco 
SCS2903 Preto 
SCS2904 Calcário 
SCS2909 Cinza Alumínio 
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SCS2920 Branco Armado  
SCS2997 Bronze 

 
Propriedades-Chave 
 de Desempenho            Usos Básicos 
 

O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 destina-se ao uso de selagem de perímetro ao redor 
de janelas, juntas de fachada de cortina de vidro e outras 
aplicações de selagem contra intempéries entre metais, 
cimento, concreto, vidro, pinturas, substratos plásticos (veja a 
Tabela 2). 
 
O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 adere à maioria dos substratos de prédios mais 
comuns geralmente sem primer. A propriedade de baixo 
módulo permite o uso em juntas sujeitas a movimento de ±50%. 
Esta característica é mantida sobre uma ampla faixa de 
temperatura depois da cura completa. 

 
Limitações 
O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 não é recomendado para: juntas horizontais expostas 
à tráfego com veículo e à pé ou em juntas horizontais onde 
ocorra imersão de água prolongada. 
 
O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 não deve ser aplicado sobre: 
 
• Superfícies de concreto que contenham óleo de formação 
residual ou outros contaminantes bloqueadores de junção que 
podem interferir com a adesão do selante. 
• Materiais de construção que podem liberar óleo ou solventes 
incluem, mas não se limitam a, madeira impregnada e certas 
espumas e gaxetas de borracha vulcanizada, fitas ou selantes 
antigos e compostos de calafetação. 
• Áreas onde os contaminantes atmosféricos podem mudar a 
aparência dos selantes de cores claras. O selante de silicone é 
resistente às condições climáticas e resiste à calcinação, 
degradação e erosão. Como resultado, os contaminantes 
ambientais tendem a aderir ao selante e a superfície do selante 
pode assumir a cor do contaminante. Cores escuras devem ser 
usadas para minimizar esse efeito. 
• Superfícies refletoras, brilhantes ou com cores claras onde a 
estética é crítica, até que testes sejam realizados no local 
quanto à atmosfera ambiente, superfície e selante, simulando o 
projeto do prédio. Esses teste são conduzidos pelo vendedor e 
pelo comprador como resultado do teste de mancha ou 
descoloração. 
• Espaços totalmente confinados, já que o selante requer 
umidade atmosférica para concluir a cura e gerar as 
propriedades. 
• Superfícies que serão pintadas, pois a pintura sobre borracha 
não é recomendada. A película da pintura não se alongará 
junto com a extensão da borracha e a adesão da pintura do 
selante não é adequada.  
• Superfícies com revestimentos protetores ou especiais, como 
espelhos ou em superfícies como Teflon®, polipropileno ou 
polietileno sem a aprovação do fabricante do artigo, plástico ou 
material. 
• Superfícies úmidas e não-preparadas. Não use água para 
espatular e não aplique sobre superfícies úmidas. 
• Superfícies onde a adesão não foi verificada por meio de teste 
no local sob condições de uso reais. 
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• Aplicações de envidraçamento estrutural como a massa 
adesiva. 

 
 

• Aplicações onde o cumprimento das normas do FDA ou 
USDA são exigidas. 
 
Dados Típicos do Produto 

 
Tabela 1: UltraPruf® II SCS2900 

 
PROPRIEDADES TÍPICAS DE SELANTE À PROVA DE INTEMPÉRIES1 

 
(Depois de 21 dias a 23°F e 50% de Umidade Relativa) 

 

Propriedade Valor Método de Teste 3 
Tempo de Espatulação 30 min @ 75°F/50% UR 
Arqueamento/Declínio  0.1 pol. máx. 30 min ASTM C639 
Tack-Free Time 3 horas ASTM C619 
Tempo de Cura 7 dias para 3/8 ´´ de profundidade 
Capacidade de 
Movimento Dinâmico 

±50% ASTM C-719 

Dureza (Shore A) 25 ASTM D2240 
Resistência à Tensão 360 ASTM D412 
Resistência à Ozônio e 
Ultravioleta 

Excelente Envelhecimento acelerado – 
Twin Arc 

Mancha em Concreto  Nenhum ASTM D1248 
 

1 Entre em Contato com o Controle de Qualidade da GE 
Siicones para obter detalhes sobre certificação das 
Especificações Federais. 

 
Dados do Produto              DADOS TÉCNICOS 
 

O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 basicamente não é afetado por condições climáticas 
normais como luz solar, radiação ultravioleta, chuva, neve e 
extremos de temperatura. Sua resistência às condições 
climáticas possibilita-o a reter suas propriedades depois de 
anos de exposição. O selante tem resistência a efeitos 
prejudiciais causados por atmosferas poluídas e a muitas 
químicas e soluções químicas. Consulte a Tabela 1 para as 
Propriedades Típicas e a Tabela 2 para Características de 
Adesão. As juntas formadas com esse selante podem ser 
expostas a extensão e compressão correspondentes a 100% 
de sua largura de instalação, sendo que não mais que 50% em 
uma única direção sem afetar o selante ou adesivo. O selante 
de silicone da série UltraPruf® II SCS2900 é compatível com 
vidro laminado, unidades de vidro com duplo envidraçamento e 
placas de envidraçamento de policarbonato acrílicas e Lexan®. 

 
Tabela 2: PROPRIEDADES TÍPICAS DO SELANTE À PROVA DE 
INTEMPÉRIES ULTRAPRUF® II SCS29004 

ASTM C-794 Adesividade 14 dias 73°F/50% 
UR e 7 dias imersão em água 

lbs. f/in. % Coesão (kN/m) 

Aço Inoxidável (com primer*) 30 lbs. f/in 
Alumínio de acabamento laminado (com 
primer*) 

30 lbs. f/in 

Alumínio anodizado 30 lbs. f/in         
Coesão 100%  

Aço Carbono 30 lbs. f/in 
Coesão 100% 

Concreto (com primer*) 30 lbs. f/in 
Coesão 100% 

Vidro 30 lbs. f/in 
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Coesão 100% 
Placa Acrílica 30 lbs. f/in 

Coesão 100% 
 
 
 
 

Placa de Policarbonato Lexan® 30 lbs. f/in  
Coesão 100% 

Placa PVC (com primer*) 30 lbs. f/in  
Coesão 100% 

Placa de Fibra de Vidro de Poliéster 30 lbs. f/in  
Coesão 100% 

Pinturas com Base em Resina Kynar 500® 
(com primer*) 

30 lbs. f/in  
Coesão 100% 

4 Os valores não se destinam a uso como 
especificações 

 

 
 
Especificações    PADRÕES APLICÁVEIS 

 
Entre em contato com o Controle de Qualidade da GE Silicone 
para obter detalhes sobre a certificação para: 
 

• Especificações Federais TT-S-00230C 
• Especificações Federais TT-S-001543A 
• ASTM C920, TIPO-S, NS, Classe 25 

 
SISTEMAS DE ENCHIMENTO 
 

• Electronic SPEC-DATA® 
• SPEC-DATA® II 
• Sweet´s Architectural File 07920/GEN 
• Centrais Técnicas de Silicone GE 

 
Instruções para Uso 

 
PRIMER 
 
O selante à prova de intempéries da série UltraPruf® II 
SCS2900 adere sem primer à maioria dos materiais de 
construção comuns, porém, alguns materiais como concreto, 
alumínio de acabamento laminado, aço galvanizado, 
revestimentos de pintura com fluorpolímero (Kynar) e outros 
materiais com características de superfície variáveis 
geralmente requerem aplicação de primer. No caso de 
características de superfície variáveis, aplicações de teste 
devem ser feitas para verificar a adesão aos materiais 
específicos que serão usados no projeto. O primer SS4179 é 
recomendado para concreto, algumas pinturas e superfícies 
plásticas. 
 
INSTALAÇÃO 
 
DESIGN DE JUNTA 
 
A Figura 1 ilustra porque uma massa de selante de silicone fina 
acomodará mais movimento que uma massa grossa. 
Obviamente, uma massa fina é o mais desejável. O selante de 
silicone da série UltraPruf® II scs2900 não deve ser mais 
grossa que 3/8 ´´ (9.5mm) e não mais fina que 1/8 ´´ (3.2mm). A 
haste de espuma de poliuretano flexível ou de polietileno sem 
gás é o material de suporte recomendado. Se a junta for muito 
superficial para permitir a haste de espuma, use uma fita de 
polietileno (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1. Porque uma massa de 
silicone fina acomodará mais 

extensão que uma massa grossa.

Figura 2. Bloqueador de junção 
recomendado 

 

Instruções de Uso                                As juntas de expansão de fachada de cortina de vidro devem ser 
projetadas para permitir a instalação e retenção do material de 
suporte de bloqueio de junção durante a instalação e 
subseqüente cura do selante à prova de intempéries da série 
UltraPruf® II SCS2900. 
As dimensões das juntas de expansão da fachada de cortina de 
vidro e aplicações similares mudam diariamente como 
resultado do ganho de calor solar, pressão do vento e 
alterações sazonais. O movimento em uma massa de selante 
instalada na lateral de um prédio que recebe sol ou durante a 
parte mais quente do dia em aplicações de metal, vidro e 
plástico estarão quase totalmente em extensão durante a 
estação ou ciclo frio, enquanto que o movimento de uma massa 
instalada durante a condição mais fria estará quase 
inteiramente em compressão, durante a estação mais 
quente.Se o selante à prova de intempéries da série UltraPruf® 
II SCS2900 não puder ser instalado quando a largura desejada 
é aproximadamente o meio do caminho entre os extremos 
dimensionais, a largura de junta desejada deve ser pelo menos 
duas vezes o movimento antecipado total da junta. Por 
exemplo, se o movimento antecipado total é uma junta de 
expansão na qual o selante à prova de intempéries da série 
UltraPruf® II SCS2900 deve ser instalado é ¼ ´´ (6.4mm), a 
largura de junta designada deve ser ½ ´´ *12.8mm).  
Juntas de cisalhamento de corte devem ter uma largura de 
massa que seja igual ou maior ao movimento antecipado total. 
Os pequenos painéis e luminárias de fachada de cortina de 
vidro devem permitir uma largura mínima de 1/8 ´´ (3.2mm) 
para a massa do selante. Painéis ou luminárias mais largos (ou 
aqueles nos quais grande movimento é esperado) devem 
permitir uma largura mínima de 3/16´´ a ¼ ´´ (4.8 a 6.4mm) 
para a massa do selante. O envidraçamento de luminárias 
plásticas e a selagem de painéis de parede fabricados com 
plástico requerem dimensões de junta mais largas que o normal 
devido ao maior potencial de movimento causado por  
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coeficientes de expansão térmica mais altos do plástico. 
Consulte o Centro Técnico da GE Silicones mais próxima de 
você para obter recomendações sobre aplicações grandes ou 
incomuns. 
 
MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DE JUNTA 
 

A profundidade da massa de selante à prova de intempéries 
UltraPruf® II SCS2900 é regulada pela profundidade da haste 
do backer. O varão da haste deve ser 25%-50% maior que a 
largura da junta, estendendo assim pressão contínua contra as 
paredes da junta e expandindo a contração com o movimento 
da massa sem empurrar o selante para fora da junta durante o 
ciclo de compressão. MATERIAIS DE APOIO DE BORRACHA 
GERALMENTE MANCHAM OS SELANTES E NÃO SÃO 
RECOMENDADOS, A MENOS QUE TESTADOS QUANTO À 
COMPATIBILIDADE. 

 

Instruções de Uso                TRABALHO PREPARATÓRIO 
 

LIMPE TODAS AS JUNTAS DE CONCRETO, CIMENTO E 
PEDRA DE TODOS OS CONTAMINANTES E IMPUREZAS, 
AGENTES DESMOLDANTES DE CONCRETO, REPELENTES 
DE ÁGUA, PÓ DE CONCRETO, TODOS OS SELANTES 
ANTIGOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE E 
REVESTIMENTOS PROTETORES QUE SÃO EXEMPLOS DE 
MASTERIAIS QUE DEVEM SER REMOVIDOS DAS 
SUPERFÍCIES DA JUNTA PARA OBTENÇÃO DE ADESÃO 
DE SELANTE ADEQUADA. SUBSTRATOS POROSOS 
DEVEM SER LIMPOS ONDE NECESSÁRIO POR MEIO DE 
POLIMENTO, LIMPEZA COM JATO (AREIA OU ÁGUA), 
ABRASÃO MECÂNICA OU A COMBINAÇÃO DESSES 
MÉTODOS PARA FORNECER UMA SUPERFÍCIE LIMPA E 
UNIFORME PARA A APLICAÇÃO DO SELANTE. POEIRA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, ETC., DEVEM SER REMOVIDAS DAS 
JUNTAS COM AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO OU COM 
UM ASPIRADOR DE PÓ. 

 

Limpe todas as superfícies de metal, vidro e plástico por meio 
de procedimentos mecânicos ou solventes. Tratamento com 
detergente, água e sabão não são recomendados. As películas 
protetoras devem ser removidas por um solvente recomendado 
pelo fabricante do substrato ou outros meios que não deixem 
resíduos. Em todos os casos onde usados, os solventes devem 
ser secos com um pano limpo ou toalhas de papel que não 
soltem fiapos. Solventes de limpeza não devem secar ao ar 
livre ou evaporar sem serem limpos. Os revestimentos 
arquitetônicos, pinturas e plásticos devem ser limpos com um 
solvente apropriado pelo fabricante do produto. 
 

A limpeza de todas as superfícies deve ser feita no mesmo dia 
no qual o selante será aplicado. CUIDADO: SOLVENTES 
PODEM SER INFLAMÁVEIS E/OU TÓXICOS. 

 

TIRAS DE FITA ADESIVA 
 

O uso de fita adesiva é recomendado quando apropriado para 
garantir um trabalho limpo e para proteger as superfícies 
adjuntas. Não é permitido que a fita adesiva entre em contato 
com superfícies limpas às quais o selante de silicone irá aderir. 
A fita adesiva deve ser removida imediatamente depois do 
término da aplicação do selante e antes que o selante comece 
a curar. 
 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 
Instale material de suporte ou preenchedor de junta, blocos de 
fixação, arruela de espaçador e fitas, como especificado. 
Aplique o selante de silicone em uma operação contínua, 
horizontalmente em uma única direção e verticalmente de baixo 
para cima, a partir da abertura da junta. Uma pressão positiva 
específica para adequadamente preencher e selar a largura da 
junta deve ser empregada. Espatule ou insira o selante de 
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silicone com pressão leve para espalhá-lo contra o material de 
suporte e as superfícies de junta. A consistência leve do 
selante de silicone responde facilmente à leve pressão da 
espátula e facilita o posicionamento livre de bolsas de ar. Uma 
espátula com perfil côncavo é recomendada para manter o 
selante de silicone dentro da junta. 
 

No envidraçamento, espatule o selante na soleira para que 
soluções de limpeza e precipitação não formem poças. O 
selante de silicone pode ser aplicado em temperaturas externas 
tão baixas quanto -35F (-37C) desde que as superfícies 
estejam limpas, secas e sem gelo. 

 

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 permanecer 
até o início da cura. Então, ele deve ser removido por abrasão 
ou outros meios mecânicos. 

 
EXIGÊNCIA ESTIMADA 

 

TABELA 3 
 

Pés lineares por Galão de Selante à Prova de Intempéries da série 
UltraPruf® II SCS2900 para Várias Juntas 

Larguras, 
Polegadas 

Profundidade 
1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 

1/8 1232 616 411 307 246 205 154 
3/16 ----- 411 275 205 164 137 103 
1/4 ------ 307 205 154 123 103 77 
3/8 ----- ----- 137 103 82 68 51 

UltraPruf e Lexan são marcas registradas da General Electric 
 
Manipulação e Segurança                    As Fichas de Dados de Segurança de Material estão disponível 

sob solicitação com a GE Silicones. Informações similares para 
solventes e outras químicas usadas com os produtos GE 
devem ser obtidas de seus fornecedores.  

 

Disponibilidade                                      O Selante de Vidro com Envidraçamento Duplo SCS3902 está 
disponível diretamente por meio da GE Silicones. Entre em 
contato com o Centro de Serviço Técnico GE mais próximo 
para obter informações de custo e disponibilidade. 

 

Exigências governamentais                 Antes de considerar o uso, verifique se o produto da GE 
Silicones está cumprindo as exigências governamentais, 
entrando em contato com o Government and Trade Compliance 
Office em 413-448-4624. 

 

 
CDS5060 

 

 
RENÚNCIA LEGAL 

 

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA GE SILICONES, GE 
BAYER SILICONES, GE TOSHIBA SILICONES, SUAS SUBSIDIÁRIAS OU 
AFILIADAS (O “FORNECEDOR”), SÃO VENDIDOS SUJEITOS ÀS 
CONDIÇÕES PADRÃO DE VENDA DO FORNECEDOR, QUE ESTÃO 
INCLUÍDAS EM ACORDOS DE VENDAS APLICÁVEIS, IMPRESSAS NO 
VERSO DOS CONHECIMENTOS E FATURAS, OU DISPONÍVEIS SOB 
SOLICITAÇÃO. APESAR DAS INFORMAÇÕES, RECOMENDAÇÕES OU 
CONSELHOS CONTIDOS AQUI SEJAM DADOS DE BOA FÉ, OS 
FORNECEDORES NÃO DÃO GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, (I) 
QUE OS RESULTADOS DESCRITOS AQUI SERÃO OBTIDOS SOB AS 
CONDIÇÕES DO USUÁRIO FINAL, OU (II) QUANTO A QUALQUER 
EFETIVIDADE OU SEGURANÇA DE QUALQUER DESIGN QUE 
INCORPORE MATERIAIS, PRODUTOS, SERVIÇOS, RECOMENDAÇÕES 
OU AVISOS DO FORNECEDOR. NADA NESTE OU EM OUTRO 
DOCUMENTO DEVE SER ALTERADO, DEVE VARIAR, SUPERAR OU 
OPERAR COMO UMA RENÚNCIA DE QUAISQUER CONDIÇÕES 
PADRÃO DE VENDA DO FORNECEDOR.  
 
Cada usuário assume total responsabilidade por fazer sua própria avaliação 
quanto à adequação dos materiais, produtos, serviços e recomendações ou 
avisos do Fornecedor para seu próprio uso particular. Cada usuário deve 
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identificar e desempenhar todos os testes e análises necessários para 
garantir que suas peças acabadas serão seguras e adequadas para uso 
sob as condições do usuário final. Porque o uso real dos produtos pelo 
usuário está além do controle do Fornecedor, tal uso é de exclusiva 
responsabilidade do usuário, e o Fornecedor não pode ser considerado 
responsável por quaisquer perdas incorridas por meio de uso incorreto ou 
defeituoso dos produtos. Além disso, nenhuma declaração contida aqui 
quanto a um possível ou sugerido uso de qualquer material, produto ou 
design destina-se, ou deve ser usada para conceder qualquer licença sob 
qualquer patente ou outro direito de propriedade industrial do Fornecedor 
ou qualquer uma de suas subsidiárias ou afiliadas, ou como uma 
recomendação para o uso de tal material, produto, serviço ou design no 
infringimento de qualquer patente ou outro direito de propriedade 
intelectual. 


