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F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

SAV-050 Bisnaga Cartela 50g Vermelho 7896094500273 12 7896094500270

SAP-050 Bisnaga Cartela 50g Preto 7896094501546 12 7896094501543

SCA-050 Bisnaga Colmeia 50g Vermelho 7896094500273 20 7896094507708

SCP-050 Bisnaga Colmeia 50g Preto 7896094501539 20 7896094501536

SBV-280 Cartucho 280g Vermelho 7896094501928 12 7896094501925

SPC-280 Cartucho 280g Preto 7896094501522 12 7896094501529

Bisnaga 
Cartela 50g

Cartucho 
280g

SILICONE ALTA 
TEMPERATURA

DESCRIÇÃO

Adesivo a base de silicone de alta resistência mecânica para 
temperaturas elevadas com condições de trabalho severas.

APLICAÇÃO

Silicone VR-400 Alta Temperatura é indicado para a montagem de 
motores em geral, bombas de gasolina, câmbios, equipamentos de 
refrigeração, radiadores ou para substituição de juntas para vedação. 
Suporta variações bruscas de temperatura entre -30°C e 300°C 
contínuas ou 400°C de pico. Boa tolerância a ácidos e solventes.

CARACTERÍSTICAS

Aparência: Pastosa.
Cor: Vermelho e preto.
Formação de Película Superficial: Aproximadamente 10 min.
Cura Total: Aproximadamente 24h.
Dureza (Shore A): 10 a 20.
Solvente: Água Raz ou Thinner.
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

•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

Polidimetilsiloxano e sílica.


