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Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados 

pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do 

nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO À PROVA DE 
ÁGUA, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO.

BORRACHA SELANTE
36225 - BORRACHA SELANTE BALDE DE 2,5L PT - 36225

PROPRIEDADES
· Selagem, proteção e reparação

· 100% impermeável

· Permanentemente elástica 750%

· Utilização fácil (com pincel)

· Adesão em quase todos os materiais

· Proteção contra corrosão e erosão

· Resistente às condições atmosféricas e aos raios UV

· Resistente a sal e a produtos químicos

· Pintável (testar primeiro)

· Qualidade sustentável: duração de vida de 20 anos (testada conforme a norma 

EN 1297)

· À base de água, sem solventes, sem COVs, não tóxico

PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. 

Consumo: 1,5-2,5 L/m2. Impermeável após 12 horas.

Tratamento prévio da superfície: Primeiro secar, limpar, tirar o pó e a 

gordura das superfícies.  Eventualmente lixar a superfície.

Ferramentas: Pincel, rolo ou rodo.

APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
Antes de utilizar o produto, misturar bem à mão até obter uma cor homogénea. 

Primeiro secar, limpar, tirar o pó e a gordura das superfícies. Eventualmente lixar 

a superfície. Aplicar com a ajuda de um pincel (no mínimo duas camadas), e 

esperar aproximadamente 10 minutos antes de aplicar a nova camada. 

Dica: utilize a Borrache Selante Banda Têxtil em combinação com a Borracha 

Selante para reparar fendas, intervalos e juntas, e para adquirir uma camada 

mais espessa com mais facilidade.  Coloque a Borrache Selante Banda Têxtil 

imediatamente após a aplicação da primeira camada, pressione bem e cubra 

imediatamente com uma segunda camada.  

A Borracha Selante é resistente a pó após aproximadamente 3 horas, 

impermeável a água/chuva após 12 horas e após 48 horas a borracha está 

completamente seca, dependendo da quantidade aplicada e das condições 

ambientais. Espessura da camada mínima: 2 mm. 

Consumo: 1,5-2,5 L/m2 

Manchas/resíduos: Remover os restos molhados imediatamente com água. Os 

restos secos só podem ser removidos mecanicamente.

Conselho: Espessura da camada mínima: 2 mm.

Pontos a ter em conta: Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. 

Impermeável após 12 horas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
 Armazenar em recipiente fechado, em local seco, fresco e protegido da geada 

e a temperaturas entre +5°C e +25°C. Prazo de validade: No mínimo 18 meses 

num recipiente fechado. Um recipiente aberto tem uma validade limitada.

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Revestimento à base de borracha para vedação à prova de água, proteção 

e reparação. Qualidade superior, universal e adequada para praticamente 

todas as superfícies. Adequada para aplicações no interior e exterior; de 

impermeabilização de casas de banho a reparações de caleiras, da proteção de 

madeira de jardim à impermeabilização de conexões.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Selagem, proteção e reparação de praticamente todos os materiais tais como 

madeira, betão, pedra, metal, zinco, betumes, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. 

Até adere em PP/PE. 

Adequada para aplicações exteriores e interiores tais como em casas de banho, 

telhados, caves, paredes e jardins. 

Adequada para a impermeabilização do ralo do chuveiro, a vedação de juntas 

de cantoneiras, caleiras, passagens de tubos, conexões de armações de janelas e 

de claraboias, pormenores no solo, etc. Este produto também é adequado como 

camada antiderrapante, como proteção de metal e madeira (p.ex. estacas de 

jardim) e como revestimento. 


