
P 360
SEAL’N’FLEX MULTI PURPOSE

SELANTE UNIVERSAL DE POLIURETANO DE ALTO MÓDULO, 
PARA JUNTAS DE CONSTRUÇÃO E DILATAÇÃO

Módulo 100% ISO 8339 0,35 N/mm2

Temperatura de aplicação +50C a +40⁰C

Base Poliuretano 

Cura @+230C, 50% H.R. 3mm / 24 horas

Densidade ISO 1183-1 1,23g/ml

Alongamento à rotura ISO 8339 >600%

Escorrimento ISO 7390 <3 mm

Resistência à formação de 
gelo durante o transporte

Até -150C

Resistência ao cisalha-
mento

ISO 4587 ± 1,10 N/mm2

Movimento de junta 25%

Dureza Shore A DIN 53505 35

Retração ISO 10563 <10%

Formação de pele DBTM 10.00 120min 
+230C,50% H.R.

Resistência à temperatura -400C a +80⁰C

Resistência à tração ISO 8339 0,80 N/mm2

Valores típicos. Podem ocorrer variações em ± 3%

LIMITAÇÕES
• Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, 

PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e su-
perfícies betuminosas

• Não indicado para contacto com cloro 
(piscinas)

• Pode amarelecer ligeiramente em con-
tacto com os raios UV

VANTAGENS
• Boa aderência à generalidade das super-

fícies, sem necessidade de primário, in-

clusive sobre superfícies húmidas 

• Elevada resistência mecânica 

• Elasticidade permanente

DESCRIÇÃO
Bostik P360 SEAL�N�FLEX MULTI PURPOSE   
é um selante profissional de poliuretano de 
alto módulo, para juntas de construção e 
dilatação.  

APLICAÇÕES
Bostik P795 SEAL�N�FLEX MULTI PURPOSE  
foi especialmente desenvolvido para sela-
gem de juntas de construção e juntas de di-
latação.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
O correto dimensionamento das juntas 
possibilita a absorção de movimentos entre 
diferentes materiais de construção. Deve 
sempre existir uma relação correta entre a 
profundidade 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. 

DADOS TÉCNICOS

FICHA DE DADOS TÉCNICOS



PREPARAÇÃO PRÉVIA / ACABAMENTO
Temperatura de aplicação: +5°C to +40°C 
(ambiente e superfícies). As superfícies de-
vem encontrar-se em bom estado de con-
servação, limpas, isentas de poerias e de-
sengorduradas. Limpar as superfícies com 
Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. Bostik 
P360 SEAL�N�FLEX MULTI PURPOSE pos-
sui boa aderência à generalidade das su-
perfícies não porosas, sem necessidade de 
primário. As superfícies porosas devem ser 
tratadas previamente com primário Bostik 
T300 UNIVERSAL PRIMER. São sempre re-
comendados testes prévios de aderência. 
Alisar a junta com Bostik T500 FINISHING 
SOAP.

PINTURA
Bostik P360 SEAL�N�FLEX MULTI PURPOSE 
pode ser pintado com tintas de base aquosa 
e pela generalidade das tintas bicomponen-
tes. As tintas sintéticas terão uma cura mais 
lenta. É sempre recomendado um ensaio 
prévio de compatibilidade com as tintas a 
utilizar. Bostik P360 SEAL�N�FLEX MULTI 
PURPOSE não necessita de ser pintado. Nos 
casos em que seja necessário fazê-lo, é re-
comendada uma passagem prévia de uma 
esponja tipo Scotch-Brite sobre o cordão e 
áreas adjacentes. Para obter melhores re-
sultados, é recomendável que a pintura seja 
realizada alguns dias após a aplicação do se-
lante.

LIMPEZA
O material não curado e as ferramentas de 
aplicação pode ser limpos com Bostik T100 
UNIVERSAL CLEANER. Após a cura, a limpe-
za terá de ser feita mecanicamente. Limpar 
as mãos com Bostik T150 CLEANING WIPES.

ASSISTÊNCIA BOSTIK SMART

Assistência digital

Bostik.com/pt/portugal/

Assistência telefónica

253 300 810

CORES

• Branco

• Cinza

• Castanho

• Preto

EMBALAGEM
• Cartucho de 300ml , 12 unidades por caixa

Para informações mais detalhadas, consulte a página online do produto

VALIDADE
Armazenar em local seco e fresco, na em-
balagem original fechada, a uma tempera-
tura entre +5°C e +25°C. Validade de 12 me-
ses após data de fabrico.

SEGURANÇA
Consultar a ficha de segurança do produto 
antes de iniciar a aplicação. Ficha de segu-
rança disponível mediante solicitação ou 
através do site oficial Bostik.

CERTIFICADOS
• F-EXT-INT-CC 25HM
• A+ French VOC Regulation 
• SNJF F25E
• ASTM C-320

Todas as informações contidas no presente documento e em todas as nossas 
restantes publicações, incluindo as publicações eletrónicas, são baseadas no 
nosso conhecimento e experiência atual e são propriedade intelectual exclusiva 
da Bostik. O presente documento não pode ser total ou parcialmente copiado, 
apresentado a terceiros, divulgado ao público ou utilizado de qualquer outra 
forma sem o consentimento escrito por parte da Bostik. As informações técni-
cas presentes neste documento servem como indicação e não se pretende que 
sejam exaustivas. A Bostik não assume qualquer responsabilidade por quaisquer 
danos, diretos ou indiretos, resultantes de erros editoriais, informações incom-
pletas e/ou inexatas presentes neste documento. Estas incluem, entre outras, 
informações incompletas e/ou inexatas devido a alterações tecnológicas ou 
qualquer investigação efetuada entre a data de publicação do presente docu-
mento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se ao direito de 
alterar a redação do presente documento. A Bostik não pode ser responsabili-
zada por quaisquer danos, diretos ou indiretos, que resultem da utilização do(s) 
produto(s) descritos no presente documento. O respetivo utilizador deverá ler e 
entender as informações contidas no presente documento e em quaisquer ou-
tros documentos relativos aos produtos antes de utilizar o produto. O utilizador 
é responsável pela realização de todos os testes necessários, a fim de assegurar 
que o produto é adequado para o uso pretendido. Não temos qualquer influência 
sobre o modo como é aplicado o produto e/ou sobre quaisquer circunstâncias 
relacionadas com eventos que ocorram durante o armazenamento ou transpor-
te e, por esse motivo, não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer 
tipo de danos. Todas as entregas são efetuadas exclusivamente de acordo com 
os nossos termos e condições gerais de venda vigentes.

Bostik
Rua da Quintã, Lote 6 – Frossos 4700-023 Braga, Portugal
Tel.: +351 253 300 810
www.bostik.com
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