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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

PFB-080 Bisnaga Cartela 80g Branco 7896094503007 12 17896094503004

PFC-080 Bisnaga Cartela 80g Cinza 7896094502536 12 7896094502533

PFC-360 Cartucho 360g Branco 7896094501935 12 7896094501932

PFE-360 Cartucho 360g Cinza 7896094502567 12

POLIDAG FIXA CUBAS 
E ESPELHOS
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

Elastômero monocomponente a base de Poliuretano PU.
Cor: Branco e cinza.
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): 25 a 35.
Densidade: 1,70 g/cm3.
Máxima resistência à tração: 0,8 N/mm2.
Tensão da ruptura: 0,8 min.
Alongamento à ruptura: 150%.
Flexibilidade: Alta.
Impermeabilidade: Sim.
Adesividade: Excelente.
Resistência mecânica: Excelente.
Pintura: Aceita.
Validade: 18 meses (cartucho) e 15 meses (bisnaga).

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

Elastômero monocomponente a base de Poliuretano PU.

Cartucho
360g

Bisnaga
80g

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: A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de 
contaminação tais como graxa, partículas soltas, tinta remanescente, descascada 
ou com pouca adesão, em superfícies pintadas certifique que a tinta está bem 
aplicada e com boa adesão, tenha em mente que é a tinta que dará a ancoragem 
ao adesivo e não o adesivo direto na superfície. A limpeza de superfície pode ser 
mecânica (por abrasão, pode se utilizar uma espoja de louças verde) e química 
(com a utilização de solventes desengraxantes). Para a correta aplicação, siga 
os procedimentos indicados na embalagem do produto ou entre em contato 
com o Departamento Técnico da Garin. Para a aplicação em espelhos verifique 
a tabela indicativa abaixo. Aplique o selante em linhas verticais, obedecendo 
a distância mínima de 3mm entre o substrato e o espelho. Faça ajustes de 
posicionamento em até 15 minutos após a junção ao substrato. Calce o espelho 
ou use fica adesiva de boa qualidade para sustentar por 24 horas após instalação 
e se possível utilize em conjunto uma fita dupla face de boa qualidade entre o 
espelho e a superfície. Os filetes (cordões) devem estar equidistantes de 10 cm a 
15 cm um do outro, ver a tabela de espessuras abaixo.

TABELA DE CONSUMO DO ADESIVO POR TAMANHO X ESPESSURA

Tamanho do espelho (cm)
Espessura do espelho

4mm 5mm 6mm
25 x 25 2cm 3cm 4cm
50 x 50 5cm 6,5cm 7,5cm
75 x 75 11,5cm 14,5cm 17cm

100 x 100 20cm 25cm 30cm
125 x 125 30cm 38cm 45cm
150 x 150 45cm 58,5cm 67,5cm
175 x 175 61,5cm 80cm 92cm
200 x 200 80cm 100cm 120cm


