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Silicone Tecpro 98 Alta
Temperatura 75 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O TecPro 98 Alta temperatura,
silicone 100%, possui cura neutra. É
resistente às temperaturas de -50°C a
260°C e intermitente até 300°C. Excelente
resistência química, resistência a
intempéries, vibrações, umidade, ozônio e
radiação ultravioleta. Forma película em
até 60 minutos, cura em média 2mm a
cada 24 horas.

Dados Técnicos:
Cor: Cinza e Preto.
Estado Físico: Líquido/Pastoso.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não aplicável.
pH: Não aplicável.
Ponto de Fulgor: Não Aplicável.
Solubilidade: Solúvel em água.
Densidade: 1,40 g/cm3.

Locais de uso: Ideal para vedar e selar
juntas de motores de automóveis, caixa de
câmbio, tampas de cárter, termostatos, etc.
Motores industriais, fornos, estufas, coifas,
etc.

Instruções de Uso: Para um melhor
acabamento utilize fita crepe para
delimitar a área de aplicação. As superfícies
devem estar bem limpas (sem pó ou
gordura) e secas. Desrosquear a tampa e
romper o lacre de metal. Rosquear o bico
do aplicador e corta-lo em ângulo de 45°
de preferência. APERTAR A BISNAGA PELO
FUNDO, aplicar inclinado, empurrar o
produto para dentro da junta e logo em
seguida fazer acabamento. Retirar a fita
crepe logo após. Recomendamos o uso em
até 4 semanas após a abertura da bisnaga.

Embalagem: Cartela e bisnaga.

Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 32°C).
Nestas condições, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 18 meses a partir da sua data de
fabricação.

Precauções: Atenção! Pode provocar
reações alérgicas na pele. Pode provocar
danos aos órgãos por exposição repetida e
prolongada, se ingerido. Use luvas de
proteção. Em caso de contato com a pele
lave com água em abundância. Em caso de
mal-estar ou em caso de irritação ou
erupção cutânea procure um médico.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer
outro produto químico, assegure-se de ter
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.


