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Descrição do Produto 

O TEKBOND SELADOR DE TRINCAS é uma emulsão acrílica aquosa, que 
quando seco torna-se uma borracha elástica de excelente aspecto e acabamento. 
Adere uma variedade de substratos, como: Madeira, MDF, Cortiça, Concreto, 
Compensado, Tijolo, Metal, Gesso, Molduras e outros. Possui excelente 
resistência a variações climáticas como temperatura, chuva e raios UV, podendo 
ser pintado.  
É utilizado para preenchimento de trincas, perímetro e vedação em torno de 
janelas, vitrôs, rodapés, vedação em torno de Box em banheiros, cantos e fissuras 
de paredes. 

Propriedades Físicas 

 
Aparência (visual):                                                  Pasta tixotrópica branca com baixo odor 

Tempo de formação de película:                                      ≤ 30 minutos 

Tempo de cura total: 24 a 96 horas 

Profundidade de cura em 24 horas: ≥ 3 mm 

Densidade a 25 ºC: 1,50 a 1,60 g/mL 

Temperatura ideal de aplicação: + 5 a 35°C 

Temperatura de trabalho: - 20 a 80°C 

Taxa de encolhimento: ≤ 17% 

Tempo de armazenamento 5 a 25 °C: 18 meses 

  

Propriedades e benefícios 
   

� Flexibilidade e impermeabilidade; 

� Pode ser pintado; 

� Não inflamável; 

� Cura a temperatura ambiente; 

� Estabilidade e elasticidade elevadas em 

ambientes úmidos; 

� Resistentes às radiações UV;  

� Excelente aderência e alta viscosidade; 

� Baixo nível de deformação entre os mais 

diversos materiais com diferentes coeficientes 

de expansão. 
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Instruções de uso e manuseio 

 
1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para 

a limpeza das superfícies. 
2. Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45º na espessura 

desejada. Colocar o cartucho na pistola aplicadora. 
3. Aplique o adesivo em forma de pontos ou filetes, é necessário que haja ventilação para a eliminação de água durante a cura do 

adesivo. 
4. Tempo de cura inicial de 20 a 30 minutos. Secagem completa de 24 a 96 horas, dependendo das condições climáticas. 
5. Evitar contanto com água durante as primeiras 12 horas. 
6. Pelo menos um dos lados deve ser poroso (absorvente); 

 

Limitações de uso 

O Selante Acrílico Base Água não é indicado para as seguintes situações: 
 
1. Para todas as superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando 

estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento; 

2. Não recomendado para aplicação em espelhos. 

3. Em caso de paredes que houver tinta (pintura) verificar as condições das mesmas de possíveis descamações, caso haja 
necessidade, efetuar o lixamento no local de aplicação.  

4. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais.  
5. Para situações como imersões em água; 
6. Para superfícies que tenham contato direto com alimentos. 
7. Não pode ser usado como adesivo estrutural. 

 
Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos. 

 

Embalagens disponíveis 

 
A Tekbond disponibiliza: - cartuchos de 425 g; 

 

Armazenamento 
 
Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco à temperatura de 5 à 27ºC, ao abrigo da luz solar direta, 
longe de calor excessivo, faíscas, chamas; Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do 
produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. 
 

 
IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela 
produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários 
deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 


