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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

SIN-280 Cartucho 280g Incolor 7896094502475 12 7896094502472

SILICONE BOND 
NEUTRO INCOLOR

  DESCRIÇÃO 

Adesivo a base de borracha de silicone incolor. Elasticidade 
permanente de alta resistência. Não resseca, não trinca e tem 
forte adesão em materiais não porosos, como: metais, vidros, 
louças, azulejos, plásticos, etc. 

  APLICAÇÃO 

Silicone Bond Incolor é ideal para a montagem de caixilhos 
em janelas, vedação em box de banheiro, pias, automóveis, 
barcos, caixas d’água, telhados, etc. Também pode ser 
usado em aquários.

  CARACTERÍSTICAS 

Não Escorre. Cura Neutra.
Cor: Incolor.
Aspecto: Não escorre, tixotrópico.
Solvente antes da cura: Água raz ou thinner.
Formação de Película Superficial: Aproximadamente 10 min.
Tempo de Cura Parcial: 3 dias.
Cura Total: 7 dias.
Resistência à temperatura: -30ºC a 120ºC.
Dureza (Shore A): 10 a 20.
Densidade: 0,98 g/cm3.
Máxima resistência à tração: 0,6 N/mm2.
Resistência ao rasgo: 4,0 N/mm.
Alongamento à ruptura: 200%.
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) Cortar o bico plástico de acordo com a largura da superfície 
a ser aplicada.
3) Para retocar, use uma espátula imediatamente após aplicar.
4) Untar o dedo com detergente, se precisar alisar o silicone 
após a aplicação, e deixar secar.
5) Deixe um pouco de produto no bico para próximas 
aplicações. O silicone vulcanizado forma um tampão, que 
deve ser retirado.

  PRECAUÇÕES 

•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 

100% Silicone monocomponente de cura neutra.


