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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

PPP-400 Cartucho 380g Preto 7896094501386 12 7896094501383

PPP-570 Sachê 570g Preto 7896094501881 12 7896094501888

PPP-850 Sachê 850g Preto 7896094501898 12 7896094501895

POLIDAG
PARA-BRISA

  DESCRIÇÃO 

Polidag Para-Brisa é um selante híbrido monocompontente 
a base de Polímero MS, recomendado para as seguintes 
aplicações: juntas de dilatação vertical e horizontal para 
estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com 
movimentação em até 100% ( baixo módulo). 

  APLICAÇÃO 

Polidag Para-Brisa é ideal para vedação em juntas de 
granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, juntas 
de movimentação em pisos, rodapés e paredes; vedação 
perimetral de vidros e esquadrias de alumínio; acabamentos 
e rejuntamentos em geral, tubulações, portas, janelas, calhas, 
rufos, dutos, toldos e telhados.

  CARACTERÍSTICAS 

Resiste até 80ºC.
Tipo: Elastômero a base de Polímero MS.
Aspecto: Não escorre, tixotrópico. Livre de grumos.
Tempo de formação de pele: 10 a 25 min.
Velocidade de cura: 72 horas.
Densidade: 1,50g/cm3.
Dureza (Shore A): 50 a 60.
Tensão da ruptura: 1,8 min.
Validade: Consumir em até 18 meses.

  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 

Selante Híbrido Monocompontente a Base de Polímero MS.


