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Centro de Excelência

Cores disponíveis
Branco
Cinza 

Embalagem
Cartuchos de 300 ml
Caixas de 25 unidades.

Preparação da Superfície e Acabamento

Instruções de aplicação

Aplicar com temperatura compreendida entre +5ºC e +40ºC
(temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem
encontrar-se bem limpas e desengorduradas. A superfície deve 
estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se 
desagregarem da base original. São sempre recomendados testes 
prévios de aderência. Aplicar com pistola profissional adequada.

Aplicar o produto em vários cordões, com distância de 30cm entre 
si. Unir ambas as superfícies antes da formação de pele. Exercer 
pressão sobre ambas as superfícies a colar. A colagem de superfí-
cies não porosas (metais, plásticos) deve ser feita permitindo o 
contacto do selante com o ar por forma a assegurar uma correta 
polimerização. A falta de ventilação impede a cura. É recomenda-
da a utilização de fita adesiva de dupla face, com 3mm de espes-
sura, durante as primeiras 24 horas, por forma a assegurar o 
suporte da carga aplicada e garantir a correta espessura da cola. 
Na selagem de juntas, deve utilizar-se um cordão fundo de junta 
no diâmetro adequado para limitar o consumo e a profundidade do 
selante bem como impedir a aderência do selante à base da junta. 
Contactar o nosso departamento técnico para informações mais 
detalhadas. Admite pintura após a cura total. As tintas com 
elevado teor de cargas podem fissurar. As tintas de base
solvente ou sintéticas têm um período de secagem mais longo. 
São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade.

Better results through Knowledge
 
O slogan Den Braven “Better results through Knowledge” pode traduzir-
-se por “os melhores resultados provenientes de um vasto conheci-
mento adquirido”. O nosso centro de excelência ( CoE) acumula os 
conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação 
de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta 
experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os 
nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações 
mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando 
assim o verdadeiro significado do slogan “Better results through 
knowledge”. Visite o nosso website para descobrir como o nosso 
centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!   

Cola e Veda Neutro
Hybriseal 500

Colagens Fortes
Resistente a Fungos
Interiores e Exteriores



Juntas com movimento limitado no setor de construção 
tradicional, prefabricados, colagem elástica de painéis de 
revestimento sobre madeira, betão, alvenaria ou estruturas 
metálicas; Vedação de juntas com movimento limitado no setor 
da construção; Colagem elástica de elementos decorativos em 
interiores e exteriores; Vedação de juntas em caleiras, etc.

denbraven.pt

Hybriseal 500

Dados Técnicos

Hybriseal 500
Cola e Veda Neutro Cola e Veda Neutro

Descrição

Certificados
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E

•  Cola e Veda neutro, híbrido.
•  Selagem em sistemas envidraçados.
•  Colagens elásticas
•  Excelente resistência aos raios UV,
 água e condições climatéricas.
•  Excelente aderência.
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Cola e Veda Neutro
Hybriseal 500

Colagens Fortes
Resistente a Fungos
Interiores e Exteriores

Cola e veda híbrido monocomponente, de alto módulo, com 
cura pelo contacto com a humidade do ar, indicado para vedar 
e colar. Pode ser aplicado sobre superfícies secas ou húmidas. 
Isento de isocianatos e silicone. Excelente aderência à generali-
dade dos materiais de construção. Elevada resistência ao 
envelhecimento, raios UV e às condições climatéricas.

Aplicações

Densidade
Shore-A Dureza
Alongamento à rutura
Resistência à tração
Formação de pele
Velocidade de cura

1,42 g/ml
55°
250%
1,5 Mpa
15 minutes
2,5 mm/day

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais
informações sobre o Hybriseal 500 - Cola e Veda Neutro.


