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Bostik Portugal – Rua da Quintã, Lote 6 – Frossos  4700-023 Braga – PORTUGAL - Tel: 253 300 810
www.bostik.com/pt/portugal/

S735
SEAL’N’FLEX CURTAIN WALL  

SILICONE NEUTRO PREMIUM 

LIMITAÇÕES
Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno 
e superfícies betuminosas.
Pode ocorrer descoloração em locais sem luz e por 
contacto com agentes químicos.  

VANTAGENS

- Cura neutra, sem odor.

- Não contém quaisquer pictogramas de pe-

rigo: inofensivo para o utilizador (Não contém 

MEKO)

 - Silicone de alta qualidade (BEST)

- Permanentemente elástico

- Excelente resistência aos raios UV, água e 

condições climáticas.

- Excelente aderência sem primário à generali-

dade das superfícies.

- Não corrosivo para metais.

DESCRIÇÃO
Bostik S735 SEAL’N’FLEX CURTAIN WALL  é um silicone 
neutro  elevada qualidade para selagem de juntas em 
muros cortina, fachadas, caixilharia,  envidraçados 
e juntas de dilatação. Bostik S735 SEAL’N’FLEX 
CURTAIN WALL  cumpre as especificações BREEAM 
relativamente à qualidade do ar interior, no que diz 
respeito às emissões dos compostos orgânicos 
voláteis (COV). 

APLICAÇÕES
Bostik S735 SEAL’N’FLEX CURTAIN WALL  foi 
especialmente desenvolvido como um selante 
elástico duradouro para juntas em muros cortina, 
fachadas, caixilharia,  envidraçados e juntas de 
dilatação. Indicado para selagem de juntas em locais 
onde sejam exigidas muito baixas emissões. 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Uma junta bem dimensionada deve ter a largura 
suficiente para resistir aos movimentos dos ele-
mentos de construção adjacentes. Deve sempre 
existir uma relação correta entre a profundida-
de e a largura da junta. Para uma largura de junta 
até 10 milímetros deve ser mantida uma relação 
largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 
5 mm de largura e de profundidade. Para juntas 
superiores a 10 mm de largura, a profundidade 
deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo 100% ISO 8339 0,35 N/mm²

Temperatura de serviço +5°C a + 40°C

Base
2-Pentanone Oxime   

( 0% MEKO)

Velocidade de cura @ 230C / 50% H.R. 2-3 mm/24h 

Densidade ISO 1183-1 1,24g/ml

Alongamento à rutura ISO 8339 550%

Movimento da junta 25%

Dureza Shore A DIN 53505 / ISO 868 19

Formação de pele DBTM 10.00
8 min @ 23°C / 

50%H.R.)

Resistência à tempera-

tura
-50°C a +120°C

Resistência à tração DIN 53504 S2 1,30 N/mm²

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3% 
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Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.

Bostik Portugal, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/

Smart help
253 300 810

BOSTIK HOTLINE

SEGURANÇA
Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a 
utilização do produto. Ficha de segurança fornecida 
a pedido.  

CERTIFICADOS
Emicode EC1 Plus
Blue Angel (RAL UZ 123)
BREEAM International Compliant
E1 EN 717-1§ 
Indoor Air Comfort Gold®
F-EXT-INT-CC 25LM
G-CC 25LM
A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL
Esta ficha técnica substitui todas as versões 
anteriores. A BOSTIK garante que o produto está 
de acordo com as respetivas especificações 
durante a vigência do seu prazo de validade. As 
informações contidas neste documento e em 
todas as nossas publicações são baseadas no 
nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK 
não pode ser responsabilizada por quaisquer 
erros, imprecisões ou erros editoriais que 
resultem de mudanças tecnológicas ou I&D 
entre a data de emissão deste documento e a 
data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK 
reserva-se o direito de fazer alterações às 
formulações dos produtos. Antes de aplicar o 
produto, o utilizador deve familiarizar-se com as 
informações apresentadas neste documento e/
ou documentos relacionados. O produto deve 
ser ensaiado para aferir a adequabilidade do 
mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método 
de aplicação, condições de armazenagem e 
transporte escapam ao nosso controle direto 
e não são da nossa responsabilidade. Todas as 
entregas estão sujeitas às nossas condições 
gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. 
As informações mencionadas neste documento 
são meramente indicativas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO
A temperatura de serviço deve estar compreendida 
entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura am-
biente e das superfícies). As superfícies devem en-
contrar-se sólidas, limpas e desengorduradas. Lim-
par previamente as superfícies com Bostik Cleaner.      
Bostik S735 SEAL’N’FLEX CURTAIN WALL adere à ge-
neralidade das superfícies não porosas sem necessi-
dade de primário. Superfícies porosas devem ser pre-
viamente tratadas com Bostik Primer. Antes de iniciar 
a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios 
de aderência. Alisar a junta com Bostik Finisher para 
obter um acabamento perfeito.

PINTURA
Bostik S735 SEAL’N’FLEX CURTAIN WALL não admi-
te pintura. Caso seja necessário pintar as zonas 
envolventes, é aconselhada a utilização prévia de 
fita de pintura sobre as zonas adjacentes à jun-
ta de silicone, por forma a evitar a contaminação 
das superfícies a pintar. 

LIMPEZA
O produto não curado e as ferramentas utiliza-
das devem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a 
cura, remover mecanicamente. Utilizar Bostik Wi-
pes para a limpeza das mãos. 

CORES
Branco
Transparente
Outras cores disponíveis mediante consulta e 
sujeitas a quantidades mínimas. 

EMBALAGEM
Cartucho de 300ml. Caixas com 12 unidades. 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
12 meses após a data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a 
uma temperatura entre +5ºC e +25ºC, ao abrigo 
do gelo.


