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PERFECT SEAL BANHOS & COZINHAS 

SILICONE ACÉTICO ANTIFUNGOS  ESPECIAL PARA SANITÁRIOS : COZINHAS E CASAS DE BANHO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Base Silicone 

Formação de pele (DBTM 16) 10-12 min (23˚C, 50%H.R.)

Densidade (ISO 1183-1) 0.97g/ml

Velocidade de cura (23˚C, 50%H.R.) 2mm/24h

Dureza Shore A (DIN 53505) 11

Alongamento à rotura (DIN 53504 S2) 410%

Resistência à temperatura -40˚C a +120˚C

Temperatura de serviço +5˚C a +40˚C

Resistência à tração (DIN 53504 S2) 1.3 MPa

Extrudabilidade 600g/min (3mm/6.3 bar)

Módulo elasticidade 100% (DIN 53504) 0.28 N/mm²

*valores típicos 

LIMPEZA
O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner. 
Após a cura, remover mecanicamente. Limpar as mãos com 
os toalhetes de limpeza Bostik. 

VANTAGENS

– Fórmulação sanitária / antifungos que 
evita o escurecimento precoce das juntas.
- Indicado para cozinhas e casas de banho.
- Elevada resistência à humidade.

DESCRIÇÃO
Silicone acético com fungicida, indicado para selagem de juntas em 
instalações sanitárias. Excelente resistência aos fungos e aos raios 
UV. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma 
selagem flexível e duradoura. A formulação antifungos assegura a 
manutenção de juntas limpas, sem bolor. Excelente aderência, sem 
necessidade de primário, à generalidade das superfícies tais como: 
vidro, superfícies vidradas ou esmaltadas, cerâmica, painéis em 
epóxi ou poliéster, poliestireno, PVC, aço inoxidável, alumínio
anodizado e madeira. 

APLICAÇÕES
Adequando para selagens em cozinhas, casas de banho, chuveiros 
(juntas de lavatórios, bancas de cozinha, banheiras, cabines de 
duche, etc..) 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de pó 
e gordura. Cortar a parte superior do bico do cartucho e 
atarraxar a cânula. Aplicar o produto em cordões com uma 
pistola manual ou pneumática. Alisar com uma espátula ou 
com o dedo previamente humedecido em água e sabão. São 
sempre recomendados ensaios prévios de aderência e com-
patibilidade entre superfícies. Para mais informações con-
sultar a página web www.bostik.com/pt/portugal/

DIMENSÕES DAS JUNTAS
Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente 
para resistir aos movimentos dos elementos de construção 
adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a 
profundidade e a largura da junta. Para uma largura de jun-
ta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largu-
ra:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura 
e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largu-
ra, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6mm. 
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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

LIMITAÇÕES
Não recomendado para betão, mármore, chumbo, cobre, 
aço galvanizado, PE, PP, PTFE, PC, PMMA e superfícies betu-
minosas. Não indicado para aquários. Pode provocar man-
chas em pedra e outras superfícies porosas. A limpeza das 
juntas com produtos com cloro provoca o escurecimento 
da juntas. 
Não não admite pintura. Proteger as faces laterais da 
junta com fita adesiva para evitar que eventuais pinturas 
sejam afetadas pelo silicone.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
18 meses na embalagem original fechada, armazenada en-
tre +5ºC e +25ºC, ao abrigo do gelo.

CERTIFICAÇÕES

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S S1

EMBALAGEM
Cartucho de 280ml, caixas com 12 unidades.

CORES
Branco e transparente.

IMPORTANTE
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O 
PRODUTO.

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.  FIC
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