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FT – FICHA TÉCNICA 

SILICONE ACÉTICO USO GERAL CORES 

Data da última revisão: 25/03/2020 
 

1 – TYTAN PROFESSIONAL SILICONE ACÉTICO USO GERAL CORES é um silicone mono 
componente, multifuncional, resistente a formação de fungos. Cura quando exposto a umidade, 
formando um selo durável e forte, sem perder a elasticidade. O silicone Uso Geral Cores é 
resistente as mudanças de temperatura e radiação UV. 
Contem substancias que previnem o crescimento de mofos, fungos e algas, se recomenda 
especialmente para aplicação em lugares com alta umidade (Ex. cozinha, banheiros). É um 
excelente selador e tem ótima adesão muitas superfícies como vidros, azulejos, superfícies 
revestidas, cerâmicas, alumínio, madeira e a maioria dos plásticos. 
 
2 – USOS 
 
- Juntas de conexões e expansões 
- Juntas nas construções com arredores unidos 
- Selagem e vedação em espaços sanitários e em cozinhas 
- Conexões ao redor de pias, banheiros, lavabos, duchas, tanques e piscinas 
- Selagem e vedação em sistemas de abastecimento de água e esgoto, tubos de PVC 
- Selagem e vedação em projetos de casa e bricolagem 
 
3 - BENEFÍCIOS: 
 

 Ótima adesão a cerâmica, vidro e alumínio; 

 Ótima força mecânica; 

 Cores permanentes; 

 Módulo baixo; 

 Fácil aplicação; 

 Forma uma junta flexível e sem retração; 

 Suaviza as superfícies depois de curar; 

 Excelente para aplicações interiores e exteriores; 

 Excelente proteção contra fungos e algas. 
 
4 - DADOS TÉCNICOS 
 
Embalagem: 

Consistência: lisa, pasta estável 

Sistema de Cura Acético 

Densidade: 0.97 g/cm³ 

Formação da película: 15 ÷ 25 min 

Nível de cura: 2mm/24h, dependendo da espessura do 
filete, temperatura ambiente e umidade. 

Temperatura de aplicação: +5ºC ÷ +40°C (a razão da cura será muito 
mais lenta em temperaturas abaixo de 0º C ) 
 

Cores disponíveis: Branco, cinza, preto e bronze. 
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No estado curado: 
 

O módulo 100% de alongamento:  0.40 MPa 

Interrupção do crescimento:  200% 

Força de tensão para romper:  0.70 MPa 

Retração:  < 10% 

Capacidade de movimento:  ±20% 

Grau da Dureza A:  20 

Resistência a Temperatura:  -30°C + 120°C 

 
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
5.1 - Formato da junta: - 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 6 Mm X 6 Mm, e o 
máximo não deve exceder 25 Mm X 20 Mm (largura X profundidade). Largura mínima: 6 mm 
Profundidade do selo recomendada: para juntas 6mm – 12mm de largura – 6mm de 
profundidade. Para juntas > 12 mm de largura, a profundidade será na proporção 2:1 até o 
máximo de 12 mm de largura. Quando a profundidade da junta exceder os 12 mm, a tensão 
reversível dos materiais é esperada, ou a vinculação em 3 substratos que diminuem a 
necessidade de alojamento do movimento do selador precisa ser evitada, se recomenda material 
de respaldo. Onde se necessite filetes de juntas, um mínimo de 6 mm de selador a cada camada 
é recomendado. 
 
5.2 - Preparo da Superfície – a área de contato deve estar seca, limpa, livre de pó, óleo, 
gordura, betume e gelo. Os metais devem ser sonoros. Remova os resíduos velhos de materiais, 
especialmente soltos que não estão aderidos suficientemente às camadas. Limpe e  
desengordure a superfície com acetona, isopropanol, etanol (metais, vidros) ou detergente 
(plásticos). Seque a superfície antes da aplicação. Para assegurar as bordas limpas, utilizar fita 
crepe nas áreas laterais da junta. O silicone Tytan Uso Geral Cores não requer o uso de primer 
na maioria das superfícies, ainda que o uso de primer possa aumentar a adesividade nas 
superfícies específicas. Para aplicação em bases desconhecidas, requer  fazer teste antes. 
 
5.3 - Aplicação - cortar a ponta do cartucho e do bico aplicador. Colocar o bico aplicador no 
bocal do cartucho e cortar em um ângulo que corresponda a largura da junta. Coloque o 
cartucho na pistola aplicadora e injete o selador na junta. Aplique o selador com pressão 
suficiente nos lados da junta para assegurar adesão imediata. O selador aplicado deve ser 
alisado imediatamente com uma espátula molhada, ou com o dedo (molhe em água com sabão 
para um melhor resultado). Remova a fita crepe logo depois de alisar. 
 
Limpeza – Antes da cura com toalha de papel, após a cura mecanicamente. 
 
6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
 
 

Vida útil garantida é de 18 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.  
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7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
7.1 - LIMITAÇÕES 

− por causa do ácido acético liberado durante a cura, não se recomenda o uso do silicone Uso 
Geral Cores em bases calcíferas, tais como concreto, gesso ou mármore; 

− O silicone Uso Geral Cores não é recomendado para selar juntas entre pedras naturais como o 
granito e pedra de areia; 

− não utilize o silicone Uso Geral Cores em substratos betuminosos, substratos baseados em 
borracha natural, cloropreno nem nos materiais de construção os quais soltem óleos, 
plastificantes e nem solventes; 

− não utilize o silicone Uso Geral Cores em superfícies metálicas sensíveis tais como tanoeiros e 
suas ligas ou ao aço prata dos espelhos; 

− o silicone Uso Geral Cores não é recomendado para imersão continua em água, pois podem 
ocorrer mudanças em suas características físicas; 

− o silicone Uso Geral Cores não deve ser aplicado em aquários; 

− o silicone Uso Geral Cores não é recomendado para o vidro estrutural; 

− não utilize o silicone Uso Geral Cores em espaços totalmente fechados porque o selador 
requer umidade atmosférica para curar; 

− o silicone Uso Geral Cores não é conveniente para aplicações em alimentos, nem para o uso 
médico. O produto não é testado e nem recomendado como conveniente para o uso médico nem 
farmacêutico. 
 
 
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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