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SIL 2685 SILICONE NEUTRO
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO
Silicone neutro indicado para selagem exterior 
em fachadas, juntas de dilatação, caixilharia e  
construção em geral. Cura pelo contacto com a 
humidade atmosférica, formando uma selagem 
elástica e duradoura. 

VANTAGENS 
• Cura neutra, praticamente inodoro
• Boa aderência à generalidade das superfícies
• Elasticidade permanente
• Resistente aos raios UV

APLICAÇÕES
Silicone neutro especialmente indicado para uma 
selagem elástica e duradoura de juntas. Aplicável 
sobre superfícies porosas e não porosas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
As superfícies devem encontrar-se limpas, se-
cas e desengorduradas. É recomendável limpar 
as superfícies metálicas e plásticas com álcool. 
Aplicar com pistola manual ou pneumática. Alisar 
com água e sabão.  

RECOMENDAÇÕES 
Devido à grande variedade de materiais existen-
tes, são sempre recomendados ensaios prévios 
de aderência e compatibilidade entre superfí-
cies. Consultar a página web do produto.

LIMPEZA
Produto fresco: Bostik Cleaner E
Após a cura remover mecanicamente.

SILICONE NEUTRO
ESPECIAL PARA FACHADAS

DADOS TÉCNICOS
Base silicone neutro oxime

Densidade 0,96 g/ml

Formação de pele 5 min (+23oC, 50% H.R.)

Dureza (shore A) 14 (DIN 53505)

Alongamento  à rutura 420%

Escorrimento <2  (ISO 7390)

Resistência à temperatura -40oC a +120oC

Temperatura de serviço +5oC a +40oC

Resistência à tração 0,81 MPa

Módulo de elasticidade 100% 0,3 MPa

Caudal 500g/min

Movimento máximo da junta 12,5%

DIMENSIONAMENTO DA JUNTA
Para uma largura de junta até 10 milímetros deve 
ser mantida uma relação largura : profundidade 
de 1:1, com um mínimo de 5mm de largura e de 
profundidade. Para juntas superiores a 10mm de 
largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da 
largura + 6mm. 



ÚLTIMA REV.: 30/10/18   |   Página 2 de2Bostik Portugal – Rua da Quintã, Lote 6 – Frossos  4700-023 Braga – PORTUGAL - Tel: 253 300 810
www.bostik.com/pt/portugal/

RENDIMENTO 
Utilizar a seguinte fórmula:

                   280               = metros lineares por cartucho

    Secção junta em mm2

LIMITAÇÕES 
Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neo-
preno e superfícies betuminosas. 

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

PRECAUÇÕES 
Durante o processo de cura, assegurar a correta 
ventilação do local de aplicação. O produto não 
curado pode provocar irritação ocular. Em caso 
de contacto acidental, lavar imediatamente com 
água e consultar o médico. Para mais informa-
ções consultar a ficha de segurança. 

CERTIFICAÇÕES 

APRESENTAÇÃO

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.

CÓDIGO CONTEÚDO CAIXA EAN
30606986 Transparente - 280ml 12 unid. 8412663069867

30606987 Branco - 280ml 12 unid. 8412663069874

30606988 Cinza - 280ml 12 unid. 8412663069881

30606989 Castanho - 280ml 12 unid. 8412663069898

30606990 Preto - 280ml 12 unid. 8412663069904

30607140 Alumínio - 280ml 12 unid. 8412663071402

30608058 Vermelho carruagem - 280ml 12 unid. 8412663080589

30608103 Verde carruagem - 280ml 12 unid. 8412663081036

30608104 Verde Maio - 280ml 12 unid. 8412663081043

30609931 Creme  - 280ml 12 unid. 8412663099314
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