
BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Selante
Acrílico
Pintável
Reparações em interiores

Cor Cartuchos (Conteúdo) Caixas

Branco
Cinza

Outras cores disponíveis mediante solicitação, sujeitas
a quantidades mínimas por pedido.

300ml 25 unidades

denbraven.pt

Centro de Excelência

Preparação da Superfície e Acabamento
Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a 
aplicação. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, 
desengorduradas,isentas de partículas friáveis e em bom estado 
de conservação. São sempre recomendados testes prévios de 
compatibilidade e aderência. Limpar cuidadosamente as superfí-
cies com Zwaluw PU-Cleaner (FT 7.82). 
Silicone Neutro Plus possui uma boa aderência à generalidade das 
superfícies. No entanto, em algumas aplicações, pode ser neces-
sária a utilização de primário. Aplicar com pistola profissional (FT 
7.01). Alisar o produto ainda fresco com Zwaluw Finisher (FT 
7.83), antes do início de formação de pele, para assegurar o 
contacto pleno com os lados da junta.

Selante Acrílico

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!   



denbraven.pt

Selante Acrílico

Certificações
EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

Dados Técnicos

Selante Acrílico

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Selante
Acrílico
Pintável
Reparações em interiores

•  Excelente relação qualidade / preço.
•  Branco puro
•  Indicado para aplicações em interiores.
•  Pintável com tintas de base 
    aquosa e sintéticas
•  Aderência perfeita sem uso 
    de primários 
•  Praticamente inodoro
•  Aplicação e Limpeza fácil
•  Não é corrosivo com metais

*Aplicações em exteriores são possíveis apenas com tempo seco desde 
que o produto permaneça abrigado de chuva e/ou humidade por um período 
mínimo de 5 horas após a aplicação.

Descrição

Aplicações

Selante plasto-elástico de elevada qualidade, monocomponen-
te, à base de emulsão acrílica. Selante Acrílico é praticamente 
inodoro e inofensivo para metais. Cura por evaporação da água 
formando um cordão plasto-elástico com flexibilidade limitada.

Indicado para selagem de juntas entre betão / alvenaria e 
caixilharia de alumínio ou madeira. Juntas entre degraus e 
paredes, juntas entre paredes e tetos, juntas entre cimento e 
revestimentos de tetos, juntas de rodapés e peitoris de janelas. 
Indicado para aplicações interiores e exteriores*.

1,71 g/ml
30°
240%
7 minutes

Densidade   
Shore-A dureza 
Alogamento à rutura   
Formação de pele   

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais
informações sobre o Selante Acrílico


