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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

PFC-070 Bisnaga Cartela 80g Cinza 7896094502536 12 7896094502533

POLIDAG FIXA 
CUBAS E ESPELHOS
LINHA PEQUENOS REPAROS

  DESCRIÇÃO 

O Polidag Fixa Cubas e Espelhos é um selante 
monocomponente a base de Poliuretano PU de alta 
performance, especialmente desenvolvido para as colagens 
e fixação de vidros, espelhos e cubas em geral (metálicas 
ou louças). Produto tixotrópico, estável e após a rápida 
vulcanização, resulta em uma borracha elástica com 
perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes 
propriedades físicas e mecânicas, que permanecem 
inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

  APLICAÇÃO 

Polidag Fixa Cubas e Espelhos é ideal para colagens e 
fixações de cubas e espelhos. Pode ser usado para colar, 
vedar ou selar diversos substratos, como: concretos, 
alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras 
pedras em geral. Uso doméstico ou industrial.

  CARACTERÍSTICAS 

Resiste até 80ºC.
Cor: Branco.
Tipo: Elastômero monocomponente 
a base de Poliuterano PU.
Aspecto: Não escorre, tixotrópico.
Tempo de formação de pele: 5 a 30 min.
Velocidade de cura: 24h a 48 horas.
Densidade: 1,55g/cm3.
Dureza (Shore A): 40 a 50.
Tensão da ruptura: 1,2 min.
Validade: Consumir em até 18 meses.

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Em cubas:
Fixação superior: Aplicar um filete em volta da cuba e assentar 
no local (utilização imediata).
Fixação inferior: Aplicar um filete em volta da cuba e 
pressionar sobre o tampo ou gabinete, mantendo pressionado 
por 24 horas. Não utilizar a cuba até a cura do produto.

2) Em espelhos: Aplicar filetes verticais na parte posterior 
e assentar. Manter apoiado por 24 horas com fitas adesivas 
ou apoio mecânico. Em espelhos pesados, verificar se não 
sofre movimento após a retirada das fitas adesivas ou apoio 
mecânico.

  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 

Silano Modificado e Carga Mineral.


