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FT – FICHA TÉCNICA 
SILICONE PERFEITO 
Data da última revisão: 01/12/2021 
 
1 – SILICONE PERFEITO É um silicone sanitário neutro de alta qualidade para selar juntas e 
finalizar trabalhos em banheiros e cozinhas. 
 
2 – PROPRIEDADES 
 
SILICONE PERFEITO adere e sela hermeticamente em praticamente todos os    materiais, 
evitando o vazamento de água, a formação de mofo na junta e resistindo à umidade e aos 
produtos de limpeza comumente utilizados. 
• Cura rápida: secagem superficial: 15 minutos. Totalmente seco: 24 horas. Você pode usar o 
chuveiro após 12 horas. 
• Fórmula neutra. 
• Sem odores. 
• Alta durabilidade. 
• Alta resistência ao molde. 
 
3 – APLICAÇÕES 
 
Especialmente adequado para a vedação de juntas em bases de chuveiro, divisórias, banheiras, 
pias, vasos sanitários, bancadas e pias de cozinha. Aplicação em interiores e exteriores. 
 
MATERIAIS: Cerâmica, vidro, alumínio, azulejos, arenito, porcelana, madeira, resina, pedra, 
pedra artificial, PVC e espelhos. 
 
No caso do mármore, recomenda-se a realização de um teste preliminar. Consulte outros 
materiais. 
 
NÃO é adequado para polietileno, polipropileno, PTFE, não use em tanques de peixes. 
 
GARANTIA DE 15 ANOS: Não descolorir devido ao crescimento de mofo. TYTAN SILICONE 
PERFEITO tem a garantia do não crescimento de fungos por 15 anos. Nossa garantia consiste 
na reposição do produto necessário para selar. 
 
 * AVISO: TYTAN SILICONE PERFEITO não é um substituto para a limpeza regular necessária 
para eliminar o excesso de sabão e umidade que causa o crescimento de mofo. 
 
 
4 – CERTIFICAÇÕES: 
 
CE Mark: EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN15651-2 G-CC / EN 15651-3 S 
Dop nº:SIB0000212 http://ce.selena.com/ 
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5 – DADOS TÉCNICOS 
 

SILICONE PERFEITO não curado  SILICONE PERFEITO curado 
 

Aparência: Cremoso, pastoso e homogêneo Aparência: Similar a borracha 
Resistência à queda (ISO 7390): 0 mm Shore A (dureza) (ISO 868): 20±5 
Tacha Livre (ASTM C-679-71): 5-10 Minutos Recuperação Elástica (ISO 7389):  95% 

Pele ao longo do tempo (BS 5889 Ap.A): 10-20 
Minutos 

Modulo 100%: 
(ISO 37): 0,35-0,45 Mpa 
(ISO 8339): 0,35-0,45 Mpa 
 

Taxa de cura a 23ºC e 55% h.r.: 3 mm/dia Alongamento na Ruptura 
(ISO 37): 250-450 % 
(ISO 8339): 250-450 % 

Temperatura Aplicável: +5 a +50 ºC Junta de Movimentação (ISO 9047): 25% 
 Faixa de Temperatura em serviço: -50 a +150 ºC 

 
6 – RESISTÊNCIA QUÍMICA: 
 
Água, água com sabão, salmoura: Excelente.  
Ácidos inorgânicos diluídos e Álcalis: Muito bom 
Óleo Mineral e Graxa: Muito bom. 
Óleo, Combustível, hidrocarbonetos: Muito bom 
Outros Produtos: Consultar. 
 
 
7 – INSTRUÇÕES DE USO: 
 
Preparo da Superfície – As superfícies devem estar limpas e secas. Se necessário, além de 
meios mecânicos, limpeza com um solvente sem graxa, como acetona é recomendado. Para 
juntas sujeitas a esforços maiores, indicamos a utilização de um primer, apropriado para cada 
tipo de substrato. 
 
PRIMER C-27: Usar em caso de materiais porosos e uso geral de construção. (Veja ficha 
técnica) 
 
Com vidros e esmaltes, são obtidos melhores resultados sem primer. 
 
Qualquer material com uso desconhecido em termos de adesividade, primeiro deve ser testado 
ou consultar nosso departamento técnico. 
 
 
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. Para não sujar as bordas, podem ser protegidas 
com fita adesiva e alisadas com espátula. Remova a fita adesiva antes que o selante forme pele. 
 
Limpeza – O produto fresco é facilmente removido com um solvente orgânico. Depois de 
curado, pode ser removido apenas por meios mecânicos  
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Produção – A formula a seguir é uma diretriz aproximada para 
calcular o rendimento previsto para um cartucho padrão de SILICONE PERFEITO: 
 
 

300 
L = 

A x D 
Onde: 
L = Comprimento do selante em metros obtido por cartucho de SILICONE PERFEITO. 
A= Largura da junta em mm.  
D= Profundidade da junta em mm. 
 
Tratamento Avançado – SILICONE PERFEITO não pode ser pintado ou envernizado. 
 
Apresentação – Cartucho Plástico - 300 ml. 
 
Cores – Transparente e Branco 
 
8 – INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Manter em local limpo e seco. 
Vida útil: 18 meses em cartucho e 24 meses em tubo  
 
9 – INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Devido a possível irritação, todo contato do produto com os olhos ou mucosas deve ser evitado. 
Se houver contato, enxágue bem a área afetada com água em abundância e, se necessário, 
consulte um médico. A borracha obtida após a cura pode ser manuseada sem risco. 
 
Os primers usados com o SILICONE PERFEITO contêm solventes inflamáveis à temperatura do 
ar. Não fume ou use chamas desprotegidas perto da área de trabalho. Se respingar nos olhos, 
lave abundantemente com água; caso necessário, consulte um médico. 
 
Use luvas e, em caso de respingos, lave com detergente industrial quando o produto ainda 
estiver fresco. NÃO LAVE AS MÃOS COM SOLVENTES. 
 
 
 
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 
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consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução 
para infringir qualquer patente. 
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