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F I C H A  T É C N I C A

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. 
GARIN

DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA
UNID. 
CAIXA

CÓD. CAIXA

PPC-400 Cartucho 400g Cinza 7896094502000 12 7896094501833

PPB-400 Cartucho 400g Branco 7896094501997 12 7896094501840

PSB-580 Sachê 400ml / 590g Branco 7896094500679 12 7896094500676

PSB-580 Sachê 400ml / 590g Cinza 7896094500655 12 7896094500652

PSP-580 Sachê 400ml / 590g Preto 7896094500693 12 7896094500690

PSB-870 Sachê 600ml / 960g Branco 7896094500686 12 7896094500683

PSC-870 Sachê 600ml / 960g Cinza 7896094500662 12 7896094500669

PSP-870 Sachê 600ml / 960g Preto 7896094500709 12 7896094500706

POLIDAG PU 40

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, 
óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
2) Aplicar o produto em forma de filetes ou de modo a 
preencher totalmente a junta entre os materiais.
3) Para obter um perfeito acabamento, use fita adesiva como 
guia.
4) Se necessário, o produto poderá ser pintado após sua cura 
total. A cura é desencadeada pela umidade relativa do ar.

  PRECAUÇÕES 

•O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para 
aquários.
•Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco 
e protegido do sol.
•Se necessário (peles sensíveis), utilize óculos de proteção e 
luva de látex durante a aplicação.
•Em caso de contato com os olhos, lavar com água em 
abundância e em contato com a pele, remova com papel 
toalha e lave as mão normalmente. Se ingerido, não provocar 
vômito e procurar um médico.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias 
ensolarados.

•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Poliuretano a base de MDI.

  DESCRIÇÃO 

O Polidag PU 40 é um selante monocomponente a base 
de Poliuretano PU 40 de alta performance, especialmente 
desenvolvido para ser aplicado em juntas de dilatação de 
fachadas, pisos internos ou externos, esquadrias ou estruturas 
de concreto onde por ação das intempéries sofrem dilatações, 
preservando as partes sem trincar. 

  APLICAÇÃO 

Polidag PU 40 pode ser usado para colar, vedar ou fixar diversos 
materiais, como: calhas, rufos, pingadeiras, louças, cubas, 
espelhos, azulejos, batente de porta, esquadrias, madeiras, 
metais, plásticos, etc. Dispensa a fixação das chapas com rebites 
ou parafusos. Resistente aos raios UV sem soltar, rachar ou 
ressecar.

  CARACTERÍSTICAS 

Resiste até 80ºC.
Aceita Pintura.
Cor: Branco, cinza ou preto.
Tipo: Elastômero monocomponente a base de
Poliuretano PU 40.
Aspecto: Não escorre, tixotrópico.
Tempo de formação de pele: 20 a 60 min.
Velocidade de cura: 24h a 48h.
Densidade: 1,70g/cm3.
Dureza (Shore A): 30 a 40.
Tensão da ruptura: 1,0 min.
Validade: Consumir em até 18 meses.

Sachê
400ml / 590g

Sachê
600ml / 960g

Cartucho 
400g


