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EndurisTM Liquid Flashing  

Selante de Silicone para juntas e vedação 

Descrição do Produto 

GE Silicones Enduris Liquid Flashing é um selante de silicone de alto desempenho para proteção de 

emendas, penetrações, parafusos diversos e vários componentes para telhado. Após a cura, o Enduris 

Liquid Flashing forma uma barreira durável e à prova de intempéries que é altamente resistente à 

degradação UV e ao intemperismo.  

Principais características e benefícios típicos 

Performance 
• Durabilidade do silicone— Excelente resistência a longo prazo do 

produto curado à intempérie, incluindo: temperaturas extremas, 

radiação ultravioleta, chuva e neve.  

• Compatível com VOC— Formulação sem solventes de alto teor de 

sólidos e em conformidade com as regulamentações da Califórnia.  

• Facilidade de uso— Monocomponente, pode ser aplicado com 

espátula, pincel ou à mão com luva, com tempo de trabalho para 

uma boa espatulação antes de curar.  

• Formulação de Alta Construção— Baixo escorrimento.  

• Armazenamento e Prazo de validade— O Enduris Liquid Flashing 

deve ser armazenado abaixo de 43°C . A vida útil é de 18 meses a 

partir da data de fabricação quando devidamente armazenado.  

Aplicação 
O Enduris Liquid Flashing pode ser aplicado sobre si mesmo, bem 

como a outros materiais  e componentes para telhado, incluindo: 

mantas (TPO, PVC, EPDM e CSPE), espuma de poliuretano aplicada 

por spray (SPF), metal, concreto e parapeito e outros materiais 

comuns à cobertura. Substratos de asfalto como betume 

modificado, BUR plano e manta asfáltica granulada podem exigir a 

aplicação de um bloqueador de exsudação asfáltica. 

 

 

 

 

 

 
 

Potenciais aplicações 
NOTA: Enduris Liquid Flashing não deve ser considerado para:  

• Uso em superfícies de passagem de pedestres, decks ou tráfego 

frequente  

• Câmaras refrigeradas sem barreira de vapor, tanques criogênicos 

ou imersão continua sob água  

• Superfícies não preparadas, incluindo, mas não se limitando 

àquelas que estejam molhadas, empoeiradas, oleosas, fortemente 

marcadas, com bolhas ou estruturalmente degradadas.  

• Materiais de construção que possam exsudar óleo ou solventes. 

Estes incluem, mas não se limitam a, certos produtos de borracha 

vulcanizada, fitas, selantes, alguns compostos de materiais 

asfálticos/mastique, a menos que a preparação apropriada ou 

primers sejam usados. Consulte os serviços técnicos do MPM para 

obter recomendações de primer.  

• Superfícies onde a adesão não foi verificada por testes. 

Precauções 
• O clima pode afetar negativamente o Enduris Liquid Flashing não 

curado  por deslocamento do material fresco; portanto, a 

aplicação do selante não deve prosseguir se houver previsão de 

chuva forte, granizo ou queda de neve for iminente ou esperada 

dentro de 24 horas após a aplicação.  

• O Enduris Liquid Flashing requer umidade atmosférica para a cura, 

portanto, não é adequado para uso em espaços totalmente 

confinados. 

Embalagens 
Enduris Liquid Flashing está disponível em baldes plásticos de 2 

galões com 9,08kg (20 LBS) e sachês de 591ml (20 fl. oz.)  

Cores 
Enduris Liquid Flashing está disponível na cor branca.  

Propriedades Físicas Típicas 
Os valores de propriedade física típicos do Enduris Liquid Flashing 

são apresentados na tabela abaixo.  

Propriedade (1)  Valor(2)  Método de ensaio 
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Aparência   Branco Brilhante   Visual  

COV  ~34 g/L   EPA Method 24  

Taxa de aplicação   500-1000 g/min   E56  

Gravidade Específica   1.18-1.25   P15  

Escorrimento (Sag/Slump) 1 inch (25 mm)   ASTM D2202  

Tempo de pele ver se não esta 

relacionado a tempo de 

trabalho 

5-10 minutos   WPSTM C-560  

Tack Free Time - Tempo  de 

pele 
30-60 minutos   ASTM C679  

Tempo de Cura   
3-4  dias

  
 1/4” (6 mm)  

depth of cure  

Dureza Shore A   24   ASTM D2240  

Resistência à Tração   220 psi (1.52 MPa)   ASTM D412  

Tração em 50% de 

Alongamento   
52 psi (0.358 MPa)   ASTM D412  

Tração em 100% de 

Alongamento 
86 psi (0.593 MPa)   ASTM D412  

 Alongamento   230%   ASTM D412  

Movimentação da Junta ±25%   ASTM C719  

Flexibilidade em Baixa Temp   Passa  ASTM D522 (B)  

(1) Propriedades ensaiadas @ 72°F (24°C), 50% RH  
(2) Propriedades típicas são dados médios e não devem ser usadas como ou para desenvolver 

especificações. 
 

Guia de Aplicação 
Aplique Enduris Liquid Flashing para garantir uma construção 

uniforme e cobertura completa. Enduris Liquid Flashing 

normalmente pode ser aplicado em uma demão. Se for aplicar em 

várias camadas, aguarde um tempo adequado entre cada aplicação 

para que o selante cure. As espessuras curadas finais devem estar 

livres de espaços vazios, furos, rachaduras ou bolhas. 

 

Temperatura de Aplicação 
O Enduris Liquid Flashing pode ser aplicado durante todo o ano, 

desde que os substratos a serem selados estejam completamente 

secos. Gelo e/ou umidade interferem na adesão. As temperaturas 

mais baixas aumentam o tempo de adesão, de pele e cura final que 

pode chegar de 24 a 72 horas. Em climas frios, deixe o selante curar 

antes da aplicação da camada superior. Temperaturas mais altas 

irão acelerar a taxa de cura e diminuir o tempo de trabalho do 

selante. Em condições de verão, o tempo de cura antes da aplicação 

da camada superior sobre o selante pode ser de apenas 1 hora. Não 

aplique o Enduris Liquid Flashing quando as temperaturas da 

superfície do substrato excederem 80 ° C (176 ° F).  

Equipamentos de Aplicação 

Enduris Liquid Flashing pode ser aplicado com pincel, espátula ou à 

mão  protegida com luvas  

Considerações de instalação e aplicação 

Preparação da superfície  
As superfícies nas as quais o Enduris Liquid Flashing será aplicado 

devem ser limpas, secas, estruturalmente sólidas e livres de 

partículas soltas, sujeira, poeira, óleo, geada, e outros 

contaminantes. Os danos ao sistema de telhado subjacente, como 

rachaduras, aberturas e orifícios, devem ser devidamente reparados 

antes da aplicação. Substratos degradados devem ser removidos e 

reparados adequadamente. A adesão adequada a todos os 

materiais de cobertura existentes a serem selados deve ser testados 

antes da aplicação em larga escala do selante. Recomenda-se que 

as áreas sejam limpas, e o Enduris Liquid Flashing seja aplicado e 

testada sua adesão para verificar a eficácia do método de limpeza e 

a adesão à superfície(s). 

As superfícies não destinadas ao selante devem ser mascaradas ou 

protegida. 

 

 

Limpeza 
A limpeza do equipamento que contém material não curado pode 

ser realizada com solventes minerais ou tolueno. 

NÃO USE solventes à base de água ou álcool. 

O material curado pode ser removido das superfícies com uma 

lâmina de barbear ou esfregado com lã de aço ou esponjas 

abrasivas sintéticas e solvente. 
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Suporte Técnico 
Informações técnicas adicionais, literatura, testes laboratoriais e 

engenharia de aplicação estão disponíveis mediante solicitação. 

Qualquer suporte técnico fornecido pelo MPM (Momentive 

Performance Materials) ou qualquer representante da MPM sobre 

qualquer uso ou aplicação de qualquer selante é confiável, mas a 

MPM não dá nenhuma garantia, expressa ou implícita, de 

adequação para uso em qualquer aplicação para a qual tal suporte 

seja fornecido.  

Limitações 
Os clientes devem avaliar os produtos MPM e fazer sua própria 

determinação quanto à aptidão de uso em suas aplicações 

particulares.  

Status da patente 
Nada aqui contido deve ser interpretado para implicar a 

inexistência de quaisquer patentes relevantes ou constituir a 

permissão, incentivo ou recomendação para praticar qualquer 

invenção coberta por qualquer patente, sem autoridade do 

proprietário da patente.  

Segurança do produto, manuseio e 

armazenamento 
Os clientes devem revisar a Ficha de Segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ) mais atual e etiquetar informações de segurança 

do produto, instruções de manuseio seguro, equipamentos de 

proteção individual se necessário, serviço de emergência, 

informações de contato e quaisquer condições especiais de 

armazenamento necessárias para a segurança. A Momentive 

Performance Materials (MPM) mantém um serviço de emergência 

24 horas por dia para seus produtos. As FISPQs estão disponíveis 

em www.momentive.com  ou, mediante solicitação, de qualquer 

representante do MPM. Para os procedimentos de armazenamento 

e manuseio do produto para manter a qualidade do produto dentro 

de nossas especificações indicadas, por favor, revise os Certificados 

de Análise, que estão disponíveis na Central de Pedidos. O uso de 

outros materiais em conjunto com produtos MPM (por exemplo, 

primers) pode exigir precauções adicionais. Por favor, revise e siga 

as informações de segurança fornecidas pelo fabricante de tais 

outros materiais. 

Enduris Liquid Flashing deve ser armazenado em recipientes 

fechados e protegidos da exposição à luz solar direta e ao calor 

elevado. Não abra os recipientes até estar pronto para uso e 

armazene os recipientes abaixo de 43°C para manter a vida útil 

completa. O Enduris Liquid Flashing geralmente pode ser 

armazenado em galpões não aquecidos durante os meses mais frios 

sem o risco de congelamento.  

O Enduris Liquid Flashing reage com umidade atmosférica para 

curar. Uma vez que os recipientes estejam abertos e expostos à 

atmosfera, uma pele se formará no material ao longo do tempo. A 

formação da pele será insignificante nos meses de inverno, mas 

pode se formar rapidamente (minutos) sob condições quentes e 

úmidas de verão. A pele curada que se formou na parte superior 

do material deve ser removida. Tome as precauções apropriadas 

para cobrir os recipientes abertos durante o uso.  

O Enduris Liquid Flashing deve ser aplicado conforme recebido; a 

diluição com um solvente não é recomendada. Se ocorrer 

decantação, mexa ou agite o material antes de ser utilizado.  
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Customer Service Centers 
  

Americas  

  

  

Brazil 

 

+1 800 295 2392 

+1 704 805 6946 

Email: commercial.services@momentive.com 

 

+55 11 4534-9691 

contato@momentive.com 

 

Europe, Middle East, Africa, and India  

  

  

+00 800 4321 1000 

+40 212 044229 

Email: 4information.eu@momentive.com  

Asia Pacific  

  

  

  

  

  

  

  

  

Japan  

0120 975 400  

+81 276 20 6182 

China  

+800 820 0202  

+86 21 3860 4892 

All APAC  

+60 3 9206 1543 

Email: 4information.ap@momentive.com 

Visit us at www.siliconeforbuilding.com  

  

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. E DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS (COLETIVAMENTE "FORNECEDOR") SÃO VENDIDOS 
DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE VENDA PADRÃO DO FORNECEDOR, AS QUAIS ESTÃO INCLUÍDAS NO CONTRATO APLICÁVEL COM O DISTRIBUIDOR OU EM OUTROS 
CONTRATOS DE VENDA, IMPRESSAS NAS CONFIRMAÇÕES OU FATURAS DOS PEDIDOS E DISPONÍVEIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO.  EMBORA TODAS AS INFORMAÇÕES, 
RECOMENDAÇÕES OU ACONSELHAMENTOS AQUI CONTIDOS SEJAM DE BOA FÉ, O FORNECEDOR NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EM RELAÇÃO (i) À 
OBTENÇÃO DOS RESULTADOS AQUI DESCRITOS NAS CONDIÇÕES DE USO FINAL OU (ii) À EFICÁCIA OU À SEGURANÇA DE QUALQUER PROJETO QUE INCORPORE SEUS PRODUTOS, 
MATERIAIS, SERVIÇOS, RECOMENDAÇÕES OU ACONSELHAMENTOS. EXCETO CONFORME PREVISTO NAS CONDIÇÕES DE VENDA PADRÃO DO FORNECEDOR, O FORNECEDOR E SEUS 
REPRESENTANTES EM NENHUMA HIPÓTESE SERÃO RESPONSÁVEIS POR PERDAS DECORRENTES  

DOS USOS DE SEUS MATERIAIS, PRODUTOS OU SERVIÇOS AQUI DESCRITOS.  Os usuários têm responsabilidade total pela determinação da adequação dos materiais, serviços, 
recomendações ou aconselhamentos do Fornecedor para seus próprios usos específicos.  Os usuários devem identificar e realizar todas as análises e testes necessários para 
garantir que suas peças acabadas que incorporam produtos, materiais ou serviços do Fornecedor serão seguras e adequadas para uso nas condições de uso final.  Nada neste 
ou em qualquer outro documento, nem qualquer recomendação ou aconselhamento oral, deve ser considerado como alteração, variação, substituição ou renúncia a qualquer 
disposição das Condições de Venda padrão do Fornecedor ou deste Aviso Legal, a não ser que a alteração seja especificamente acordada por escrito e assinada pelo 
Fornecedor.  Nenhuma declaração aqui contida relacionada a um uso possível ou sugerido de qualquer material, produto, serviço ou projeto tem a intenção de (ou deve ser 
interpretado de forma a) conceder qualquer licença sob qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual do Fornecedor cobrindo tal uso ou projeto ou como uma 
recomendação para o uso de tal material, produto, serviço ou projeto na violação de qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual. 

 
*GE é uma marca comercial da General Electric Company usada sob licença pela Momentive Performance Materials Inc.  

O uso do símbolo “™” designa marcas registradas ou não registradas da Momentive Performance Materials Inc. ou de suas empresas afiliadas. 

Copyright 2018-2020 Momentive Performance Materials Inc. Todos os direitos reservados. 
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