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FT – FICHA TÉCNICA 

SELANTE PU-40 PROFISSIONAL 
Data da última revisão: 25/03/2020 
 

1 – SELANTE TYTAN PU-40 PROFISSIONAL é um Selante monocomponente à base de 
Polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações 
existentes na Construção Civil. É um produto tixotrópico, estável e após a completa 
vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. 
Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação 
do tempo ou agentes climáticos. 
  
2 – USOS 
 

• Juntas de Dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em 
concreto com movimentação de até 25% . 

• Juntas de Vedação para granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, mesmo que 
os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação. 

• Juntas de Movimentação em Pisos, Rodapés e Paredes. 

• Vedação Perimetral de vidros e esquadrias de alumínio. 

• Acabamentos e rejuntamentos em geral. 

• Tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados. 
 
 
3 - BENEFÍCIOS: 
 
▪ Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos. 
▪ Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos. 
▪ Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas. 
▪ Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em 
superfícies úmidas. 
▪ Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química. 
▪ Não escorre quando aplicado na vertical e não retem óleos que ocasionam manchas. 
▪ Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, 
UV e Ozônio ). 
▪ Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de 
teste preliminar). 
 
 
4 - DADOS TÉCNICOS 

 

COR  
Branco + 

Cinza + 
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Teste do produto não-curado / 25 °C e  
50% Umidade Relativa do ar 

 

Valor 
  

Tempo de formação de pele [min] 20-60 

Tempo de cura [mm/24h] 3 

Escorrimento Tixotrópico  
 

 

Teste do produto curado  - após 3 semanas -  
23 °C e 50% (umidade relativa) 

 

Valor 

Densidade                          1,73g/cm3 

Tensão de Ruptura                               0,8mín 

Modulo a 100% de alongamento (ASTM D 412) 
[MPa] 

0,50max 
Resistência a UV                    2.000 horas 

Alongamento até a ruptura (ASTM D 412) 250% 
Shore A - Dureza (ASTM C 661) 40 
Resistência a temperatura [°C] 90ºC 

 

 Superfície  Adesão 

Alumínio + 

Cobre + 
Ferro fundido + 

Chapa galvanizada + 
Aço inoxidável + 

Telha de cerâmica + 
Vidro + 

 

 

Madeira natural (pine) + 
PVC rígido (cloreto de polivinilo) + 

PS (poliestireno) + 
PC (policarbonato) + 

Tijolo + 
Concreto +/- 

Granito + 
Arenito + 

Mármore + 
Gesso / Drywall + 

Telha + 
+ Boa Adesão 

± Adesão parcial 

 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
Antes de aplicar leia as instruções de segurança apresentado na FISPQ. 
 
5.1 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou 
poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e 
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não sobre a superfície desejada. A limpeza de superfície pode ser mecânica ( por abrasão ) e 
química ( com a utilização de solventes desengraxantes ). 
Para a correta aplicação, siga os procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo 
ser utilizado com aplicadores manuais ou pneumáticos. 
 
Ao desenhar a junta, o movimento futuro dos substratos da junta (a expansão e a compressão) 
assim como o movimento de acomodação do selador deveria ser considerado. As dimensões 
mínimas da junta não devem ser menores que 6mm X 6mm, e o máximo não deve exceder 
50mm X 25mm (largura X profundidade).  
 
5.2 - PREPARAÇÃO DO PRODUTO 
Antes da aplicação o produto deve estar condicionado à temperatura ambiente. 
 
5.3 - APLICAÇÃO 
Faça um corte em uma das pontas do sachê, coloque o sachê na pistola aplicadora de sachê.  
Rosqueie a tampa da pistola com o bico aplicador e faça um corte corte em um 45º, com o 
diâmetro igual à largura da abertura a ser aplicada. 
Extraia o selante com uma pistola de aplicação, As juntas devem ser suavizadas para distribuir o 
selante com uma espátula. Retire a fita adesiva antes da formação do produto formar pele. Deixe 
o selante curar totalmente. 
 
5.4 - RESTRIÇÕES / RECOMENDAÇÕES 
Não é recomendado para contato direto com alimentos. 
Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo. 
 
Limpeza – Deve ser removido das mãos, materiais e ferramentas antes da cura com toalha de 
papel. Após a cura com água e sabão. Não lavar as mãos com solventes. 
 
Nota – Manter o produto em suas embalagens originais e devidamente lacradas em local 
coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas. 
Necessário o uso de EPI’s adequados para aplicação do produto onde se recomenda o uso de 
óculos de proteção e luva de látex. Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem 
imediata e em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico 
 
6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Vida útil garantida é de 12 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado em 
embalagem fechada, original à temperatura de 0 ° C a +25 ° C em um local seco e protegido 
do congelamento. O produto pode ser transportado a baixas temperaturas até -30 ° C 
durante até 6 semanas, antes de utilizar o produto deve ser condicionado durante 24 horas a 
+23 ° C. 
 
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Para obter informações detalhadas encontre a Ficha de Segurança de Produtos Quimicos 
FISPQ disponível no fabricante mediante solicitação. Todas as informações escritas ou 
orais, recomendações e instruções são dadas de acordo com os nossos melhores 
conhecimentos, testes e experiências, de boa fé e em conformidade com os princípios do 
fabricante. Cada utilizador deste material irá certificar-se de todas as maneiras possíveis, 
incluindo a verificação do produto final em condições adequadas, sobre a adequação dos 
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materiais fornecidos para os fins pretendidos. O fabricante não se responsabiliza por 
quaisquer perdas sofridas devido à aplicação imprecisa ou errónea de materiais do 
fabricante. 
 
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 
 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de 
nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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