
 

 

 
FT – FICHA TÉCNCIA 

SELANTE ACRÍLICO SELATRINCA  
 
SELANTE ACRÍLICO SELATRINCA é um selante monocomponente, elástico, disperso em 
água de tempo de remoção curto, especialmente recomendado para aplicações necessárias no 
momento da pintura. Ele é especialmente formulado para o preenchimento profissional de juntas 
entre placas de gesso para evitar fissuras e para máscara e corrigir defeitos em gesso em 
paredes e tetos. Este selante acrílico de alta qualidade mostra uma adesão excelente à maioria 
das superfícies de construção (especialmente as porosas): concreto, gesso, tijolo, madeira e 
placas de gesso. Sendo praticamente sem odor pode ser aplicado em uso interno e externo. Ele 
é resistente a mudança de temperatura e umidade aumentada. Ele é pintável após cura 
completa. 
 
BENEFÍCIOS 
 Excelente adesão a materiais de construção porosos 
 Movimento de acomodação 12,5% 
 Tempo curto de formação de pele 
 Acabamento acetinado 
 Aplicável sobre superficies porosas molhadas 
 Pintável e a prova de água após a cura 
 Apropriado para aplicações internas e externas 
 Fácil aplicação 
 
APLICAÇÃO TÍPICA 
 
- Tecnologia de selamento de conexões em paredes secas 
- Pequenos reparos em gesso antes da pintura 
- Selamento ao redor de molduras de janelas e portas 
- Preenchimento e selamento de fissuras de paredes, balaustrada, peitoris. 
 
PADRÕES 
O selante Acrílico CSA 172 satisfaz os requerimentos de ISO 11600 padrão para tipo F, 12, 
classe 5 de selantes. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
Em estado embalado: 

Consistência:                                  liso, pasta estável 
Sistema de cura:                            acrílico disperso em água 
Densidade:                                     1,59 g/cm³ 
Tempo de formação de pele:          5 ÷ 15 min. 
Taxa de cura:                                 de 1 a 4 semanas dependendo da grossura da 
                                                       camada, temperatura e umidade ambiente 
Temperatura                                   recomendada para a aplicação +5°C ÷ +50°C (a taxa de cura                         
                                            será mais lenta em temperaturas abaixo de 0o C) 
Cores disponíveis:                          branco 
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Em estado de cura: 

Movimento de acomodação:       ±12,5% 
Resistência a temperatura:         -25°C ÷ + 80°C  
 
INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO 
 
Desenho de junta – No momento de desenho da junção, o movimento futuro dos substratos a 
serem juntados (expansão e compressão) assim como o movimento de acomodação do selante 
deve ser considerado. As dimensões mínimas da junção não devem ser menores que 6mm x 
6mm, e as máximas não devem exceder 25mm x 20mm (largura x profundidade). 
 
Largura mínima: 6 mm Profundidade de selamento recomendada: para junções 6mm – 12mm de 
largura – 6mm de profundidade. 
Para junções de > 12 mm de largura pela taxa de profundidade 2:1 até o máximo de 12 mm de 
profundidade. 
 
Se a profundidade da junção exceder 12mm, a tensão reversível dos materiais é esperada ou a 
colagem em 3 substratos diminuindo o movimento de acomodação do selante precisa ser 
evitado, material de apoio é recomendado. Para os filetes de junção é necessário um mínimo de 
6mm de selante em cada substrato. 
 
Preparação de Superfície – o contato com a área deve ser seco, limpo, livre de poeira, óleo, 
graxa, betume e gelo. Remova resíduos de material velho, especialmente revestimentos soltos e 
ou que não estão aderindo o suficiente. Limpe e desengraxe a superfície com acetona, 
isopropanol, etanol (metais, vidro) ou detergente (plásticos). Seque a superfície antes da 
aplicação. Para melhores resultados recomenda-se molhar levemente as superfícies porosas e 
particularmente (concreto, gesso) antes da aplicação. Para a aplicação sobre substratos 
desconhecidos, o teste prévio é um pré-requisito  
 
Fundo – selante acrílico CSA 172 não requer aplicação de fundo na maioria das superfícies. 
Em materiais específicos, o uso de fundo pode ser necessário para aumentar a adesão, por 
exemplo, na adesão em substratos absorventes, o uso de fundo (solução de acrílico na água na 
proporção de 1:2) é recomendado. No caso de qualquer pergunta, por favor, entre em contato 
com nosso Departamento Técnico. 
 
Aplicação – corte o topo do adaptador tracejado. Rosqueie o bico e corte em um angulo 
correspondente a largura da junção. Coloque o cartucho na pistola e injete a junção com o 
selante. Aplique o material com pressão suficiente nos lados da junção para assegurar adesão. 
O selante aplicado deve ser alisado imediatamente com uma espátula, juntador ou dedo 
(embebido em água com sabão para resultado melhor). Remova a fita crepe logo após o 
alisamento. 
 
Limpeza – Limpe enquanto não curado com água ou água e sabão. Após o endurecimento, o 
selante acrílico pode ser removido da pele com água e sabão. Para a limpeza de ferramentas 
use solvente orgânico ou extrativo de combustível. 
 

http://www.tytanpro.com/


 

 

 
LIMITAÇÕES 

 Não appliqué durante chuva 

 Após a aplicação proteja contra chuva por pelo menos 6 horas 

 Antes de pintar, um teste prévio é recomendado, especialmente com tintas a base de 
solventes 

 Não use CSA 172 acrílico sobre substratos betuminosos, substratos baseados em borracha 
natural, cloroprênio ou sobre materiais de construção que possam vazar óleo, plasticizadores 
ou solventes 

 CSA 172 acrílico não deve ser usado sobre superfícies metálicas sensíveis como o cobre e 
suas ligas ou o aço prata de espelhos 

 CSA 172 acrílico não é recomendado para imersão continua em água, pois mudanças em 
características físicas podem acontecer 

 CSA 172 acrílico não é apropriado nem para aplicações com comida, nem para uso médico. O 
produto não testado nem considerado apropriado para usos médicos ou farmacêuticos. 
 
INFORMAÇÃO LOGÍSTICA 

Conteúdo  Embalagem 
Unid. por 
caixa 

Unid. Padrão por 
pallet-EUR 

310ml  cartucho  12  1440 

600ml  Folha metálica  25  1000 

 
A vida útil em prateleira é de 12 meses a partir da data de fabricação em lata original, não aberta 
e armazenada entre 5oC e 25oC em local seco, protegido de congelamento. 
 
INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE 

Por terra:  ADR:  Livre 

Por mar:  IMDG:  Livre 

Por ar:  ICAO / IATA-DGR:  Livre 

 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
Aplique as medidas comuns de higiene. Antes da aplicação leia o rótulo do produto. Para 
informações detalhadas recorra às Folhas de Dados de Segurança do Material, disponíveis sob 
pedido à Selena Co. S.A. S2 Mantenha fora de alcance de crianças S 29 Não esvazie em 
esgoto. Considerações para descarte: Os restos de produto e cartuchos vazios devem ser 
descartados de acordo com regulamentos oficiais locais. 
 
 
Com a publicação desta Folha de Informação Técnica, as edições prévias não são mais válidas. 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
são consideradas como acuradas. Porém, porque as condições e métodos de uso de nossos 
produtos estão além de nosso controle, estas informações não serão usadas em substituição 
aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são completamente 
satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia da Selena é que o produto 
atenderá suas atuais especificações de venda. A única restituição no caso de quebra desta 
garantia é limitada ao reembolso do valor de compra de nosso produto ou substituição de  
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qualquer produto que se mostre diferente do garantido. Selena Co. S.A. especificamente recusa 
qualquer outra garantia expressa ou implícita que possa parecer adaptável para algum propósito 
particular ou comercialidade. Selena não assume responsabilidade por qualquer incidente ou 
danos consequentes. Sugestões de uso não serão tomadas como persuasão para infringir 
qualquer patente. 
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