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SILICONE SILTEC FIXA
ESPELHOS E CUBAS

390 g
Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Siltec Fixa espelhos e Cubas é
um selante adesivo a base de MS que cura
em contato com a umidade do ar. Próprio
para fixar espelhos e cubas. Além desse
materiais possui excelente adesão em
metais em geral (ferrosos e não ferrosos),
vidros, concreto, madeira, granito,
mármore, cerâmica, azulejo e gesso. Possui
cura neutra, portanto, não libera
subprodutos ácidos ou corrosivos. Baixo
VOX, isento de solventes e isocianatos. Não
mancha ou agride a superfície metálica dos
espelhos. Adesão coesiva sem o uso de
primer em diversos substratos lisos ou
porosos, mesmo em superfícies úmidas.
Aceita aplicação de pinturas a base de água
(recomenda-se a realização de teste
preliminar). Vida longa e estável em
temperaturas de -40°C a 90°C, depois de
curado.

Dados Técnicos:
Cor: Branco.
Estado Físico: Líquido/Pastoso.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não aplicável.
pH: Não disponível.
Ponto de fulgor: não aplicável.
Solubilidade: Insolúvel a água.
Densidade relativa: 1,7.

Instruções de Uso: Para uma aplicação
correta as superfícies precisam estar firmes,
bem limpas (sem pó ou gorduras) e bem
secas. Para melhor acabamento, delimitar
com fita crepe as áreas próximas ao local
da aplicação. Aplicação (cartucho): Cortar a
ponta do cartucho. Rosquear o bico
aplicador e cortá-lo em ângulo de 45°.
Colocar o cartucho em uma pistola
aplicadora e segurar inclinado em ângulo

de 45°. Aplicar o selante empurrando-o de
encontro à superfície. Para colagem de
espelhos seguir as instruções da norma
ABNT NBR 15198 Espelho de Prata -
Beneficiamento e instalação. Aplicar
sempre em filetes verticais com
espaçamento uniforme. Após o uso se
restar produto na embalagem, manter o
bico aplicador no cartucho e deixar uma
pequena quantidade de produto acima do
bico para formar um tampão.

Cura: Forma uma película em até 25
minutos e tem uma pré-secagem de 24
horas.

Limitações: Não é recomendado o uso em:
Aplicações estruturais, imersão contínua
em líquidos, aquários, borrachas, locais
onde o selante sofra abrasão. Não é
recomendado para contato direto com
alimentos. Não aplicar o produto em
materiais que exsudam óleo. Pode ser
aplicado em locais levemente úmidos,
porém até a cura total as superfícies não
podem estar molhadas. O tempo de cura
varia dependendo das condições
ambientais, do local de aplicação e da
quantidade aplicada.

Embalagem: Cartucho.

Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 32°C). Se
armazenado em condições inadequadas
sua validade é reduzida.

Precauções: Perigo! Pode causar reações
alérgicas na pele. Pode provocar danos aos
órgãos por exposição repetida ou
prolongada, por ingestão. Utilize o produto
em local aberto ou bem ventilado. Use
luvas de proteção, proteção ocular e
respiratória. Em caso de irritação ou
erupção cutânea ou irritação irritação
ocular: consulte um médico ou Disque-
Intoxicação 0800 722 6001. Retire a roupa
contaminada e lave-a bem antes de usar
novamente.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer
outro produto químico, assegure-se de ter
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lido e entendido as informações contidas
na Ficha de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaução, instruções de
manuseio, considerações e disposições
mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial da Baston Aerossóis
tem experiência prática na utilização dos
produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência através de nossa equipe
de vendas. Havendo necessidade de
esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-
1705. Em caso de emergência, consulte o
Disque-Intoxicação 0800 722 6001.


