F I C H A

T É C N I C A

POLIDAG
PARA-BRISA
DESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES PARA USO

Polidag Para-Brisa é um selante monocomponente de cura rápida
formulado à base de Polímero MS de alta performance, especialmente
desenvolvido para colagem e reposição de vidros automotivos. É um
produto tixotrópico, estável e, após rápida vulcanização, resulta em
uma borracha elástica com perfeita adesão aos substratos. Possui
excelentes propriedades físicas e mecânicas, que permanecem
inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

APLICAÇÃO
Polidag Para-Brisa é indicado para colagem de todos os vidros dos
carros, principalmente os vidros da frente em carros, caminhões,
tratores, barcos, etc, proporcionando uma blindagem com excelente
aderência aos substratos. Também é indicado para fixações e reparos
em embarcações, assim como colagem e fixações industriais em geral.

CARACTERÍSTICAS
Selante a base de Polímero MS.
Cor: Preto
Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.
Odor: Fraco odor, característico.
Solvente antes da cura: Álcool.
Solvente depois da cura: Remoção mecânica.
Formação de película superficial: Aprox. 20 min.
Cura parcial: Aprox. 4h.
Cura total: 24 a 48h.
Resistência à temperatura: Até +80ºC.
Dureza (Shore A): 45 a 55.
Densidade: 1,50 g/cm3.
Máxima resistência à tração: 0,8 N/mm2.
Tensão da ruptura: 1,8 min.
Alongamento à ruptura: 200%.
Flexibilidade: Alta.
Impermeabilidade: Sim.
Adesividade: Excelente.
Resistência mecânica: Excelente.
Pintura: Aceita.
Validade: 18 meses.

1) As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos,
umidade ou qualquer outra contaminação.
2) Aplicar o produto no parabrisa e unir o vidro ao veículo em até 5
minutos, pressionando levemente e de modo uniforme ao longo de
toda a borda.
3) Aguardar 8 horas antes de movimentar o veículo.
4) Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do
bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão.

PRECAUÇÕES
•O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para aquários
nem em superfícies em contato direto com alimentos.
•Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco e
protegido do sol.
•Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo ou que sejam
vulcanizados com enxofre.
•Não é recomendado para colagem de vidros do tipo Structural
Glazing.
•Manter o produto em suas embalagens originais e devidamente
lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas
extremas.
•Essencialmente necessária a utilização de EPI’s adequados para
aplicação do produto onde se recomenda o uso de óculos de proteção
e luva de látex. Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem
lavagem imediata e em caso de ingestão, procurar imediatamente
atendimento médico.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO
Selante a base de Polímero MS.

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

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
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