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Selatec Adesivos e Selantes 
Com foco na qualidade, a Selatec Adesivos e Selantes 
é especializada em produtos para vedação e fixação, 
fornecendo uma linha completa e de alta qualidade. Nossos 
produtos destacam-se pelo seu desempenho, resultado 
de um esforço constante em oferecer a solução ideal para 
sua empresa. A nossa equipe de consultores é especialista 
nesta área de atuação, sendo ainda continuamente treinada 
e atualizada. Trabalhar com a Selatec Selantes significa 
contar com três grandes vantagens: Confiabilidade, 
Excelência e Relação Custo-benefício.

Excelência 
Uma vantagem de nossos produtos e serviços. Nossos 
clientes aumentam o tempo operacional, reduzem as pa-
ralisações, aumentam a produção e melhoram a qualida-
de dos produtos.

Relação Custo-benefício 
A Selatec Adesivos e Selantes garante uma relação fa-
vorável entre a qualidade do produto oferecido, mais as 
facilidades do serviço especializado e o preço de aquisi-
ção do mesmo.

Missão
Oferecer a sociedade soluções de adesivos e selantes, 
tornando-se referência no mercado nacional pela qualidade 
dos nossos produtos e eficiência no atendimento.

Visão
Consolidar-se entre as maiores empresas de adesivos e 
selantes no estado de Santa Catarina e regiões próximas.

Valores
- Ética e Transparência
Itens primordiais para o funcionamento de qualquer 
sociedade, quando respeitados e seguidos, a ética 
e transparência proporciona equilíbrio e um bom 
funcionamento social, possibilitando o convívio harmonioso 
e respeitoso entre todos.

- Foco nos clientes
Aplicar ações diárias que garantam o desenvolvimento dos 
nossos clientes.

- Foco na qualidade
Qualidade no atendimento e qualidade nos produtos. 
Realizamos um trabalho constante de pesquisa e 
desenvolvimento afim de garantir, para nosso cliente, as  
melhores soluções em produtos e serviços disponíveis no 
mercado

- Foco no resultado
O compromisso com resultados é fundamental para atingir 
grandes objetivos e ultrapassar nossos limites, assumir 
a responsabilidade de fazer sempre o melhor facilita 
os processos, resolve problemas e gera os melhores 
resultados.

Solufix

Além de distribuir produtos já consagrados no 
mercado, a Selatec Adesivos e Selantes também é 
parceira na distribuição da marca Solufix. Nascida 
no ano de 2010, rapidamente os produtos Solufix 
conquistaram seus consumidores, e seu espaço no 
concorrido mercado de adesivos e selantes, isso 
só foi possível graças a preocupação em oferecer 
sempre o que há de melhor para seus clientes. 
Os produtos Solufix estão disponíveis em duas 
linhas, profissional e varejo, e contam, ao todo, com 
uma gama de mais de 50 produtos que irão atender 
as necessidades de todos os seus clientes.
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Linha “Pro” 

Selante de Silicone Solusil Multiuso Acético

Solusil Multiuso Acético é um silicone monocomponente para uso geral, permanentemente 
elástico, e com capacidade de movimentaçao de até 20%. De cura rápida possui ótima 
resistência à condições climáticas extremas, sendo ideal para vedação em áreas que 
terão contato constante com umidade e variações de temperatura, como cozinhas 
e banheiros, e vedações em geral na construção. Pode ser utilizado em ambientes 
internos e externos. De fácil aplicação, pode ser utilizado com aplicadores simples de 
baixa viscosidade. O Silicone Solusil Multiuso está disponível em cartuchos e blister, se 
adaptando perfeitamente a diferentes necessidades de uso.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como vidro, 
cerâmica, metal, azulejo, madeira, MDF, alumínio, entre outros.

Contém
(ml)

Embalagem Cor
Capacidade de 
movimentação

Alongamento 
à Ruptura

Caixa com:

50g
Blister

Incolor 20% 1 MPa
12

Cx Colméia 24

280 Cartucho

Incolor

20% 1 MPa 24

Branco

Preto

Alumínio

Cinza

Bronze

Use em:
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Adesivo Instantâneo 

Adesivo monocomponenete multiuso a base de cianoacrilato, com viscosidade 
média (80-120 CPS). Foi desenvolvido especialmente para uso nos setores 
da construção, indústria e setor moveleiro, sendo ideal também para uso no 
artesanato e pequenos reparos do dia a dia. 

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como 
metais diversos, papéis, madeiras, MDF, MDP, porcelanas, borrachas, couro, 
cortiças, tecidos e outros tipos de materiais.

Contém
(ml/g)

Embalagem Cor
Resistência ao 
Cisalhamento

Caixa com:

300/410 Cartucho Branco 4 MPa 12

Use em:

Selante Acrílico Solucril HT

O Solucril HT é um selante de base acrílica livre de solventes orgânicos, possui alto 
poder de adesão inicial. Com tecnologia High Tack (Agarre imediato), pressionado 

acabamentos, principalmente na instalação de sancas, rodapés, acabamentos de 
portas, janelas e artigos decorativos em geral, garantindo versatilidade de aplicação 
e alta qualidade. Após curado aceita pintura.

Adesão: Tem excelente adesão em chapas de alumínio, inox, madeira, MDF, MDP, 
PVC, acrílico, azulejo, cerâmica, EVA, isopor, gesso, pode ser usado ainda em 
granitos e mármores além de outras pedras naturais e sintéticas.

Contém
(g)

Viscosidade
(CPS)

Embalagem Cor Caixa com:

20 Média 
(80 - 120)

Frasco Incolor 12
100

Use em:

idade
etores 
so no 

como
couro, 
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Adesivo e selante Híbrido Calhas & Rufos

O Selante Calhas & Rufos é um monocomponente a base de polímeros sintéticos, 
de fácil extrusão pode ser usado por aplicadores simples de baixa viscosidade. Não 
corrosivo, possui baixa retração e podendo ser usado em ambientes internos e externos, 
pois possui excelente resistência aos intemperismos e radiação UV, o que garante longa 

podendo ser utilizado também em telhas e dutos de ar condicionado.

Adesão: Tem excelente adesão em chapas de alumínio, inox, concreto, madeira,  azulejo, 
cerâmica, PVC, granitos e mármores além de outras pedras naturais e sintéticas.

Contém
(ml/g)

Embalagem Cor
Alongamento 

à Ruptura
Caixa com:

280/390 Cartucho
Cinza

681% 24
Branco

Use em:

Contém
(ml)

Embalagem Cor
Alongamento 

à Ruptura
Caixa com:

280/390 Cartucho
Branco

+600% 24
Cinza

Use em:

Adesivo e selante Híbrido Fixa & Veda Tudo

Com grande versatilidade de aplicação, foi desenvolvido para ser usado em ambientes 
internos e externos, com excelente resistência UV, à intempéries e à ambientes com 
grandes variações de temperatura, garantindo assim longa vida útil. Não corrosivo e 
com baixa retração, pode ser aplicado com aplicadores simples de baixa viscosidade 
para aplicação de espelhos, instalação de cubas, vedação de calhas, juntas e muitas 

atender a diferentes demandas de aplicação.

Adesão: Tem excelente adesão em chapas de alumínio, chapas galvanizada, chapas 
de ACM, inox, madeira, MDF, MDP, azulejo, cerâmica, PVC, EVA, vidros, granitos e 
mármores além de outras pedras naturais e sintéticas.
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Use em:

Use em:

Adesivo e selante Híbrido Fixa Tudo HT

Adesivo e selante Híbrido 

inicial. Com tecnologia High Tack (Agarre inicial imediato) em aproximadamente 15 
segundos causado pelo efeito chamado de efeito ventosa, dispensa o uso de pregos, 

aplicação, pode ser usado com aplicadores simples de silicone, é recomendado para 
colagens pesadas no setor da construção, moveleira e industrial, sendo ainda muito 
utilizado em colagens artesanais e decorativas, aceitando pintura após a cura. Produto 
ecologicamente correto, não possui solventes em sua formulação podendo ser aplicado 
em superfícies úmidas. Rende aproximadamente 6m lineares com bico triangular.

Adesão: Tem excelente adesão em vidros, espelhos, chapas de alumínio, chapas 
galvanizadas, chapas de ACM, Inox, madeira, MDF, MDP, azulejo, cerâmica, EVA, PVC, 
isopor, gesso, granitos, mármores, e outras pedras naturais e sintéticas.

O Solufix Super Crystal é um selante híbrido monocomponente a base de polímero 
modificado com silano. Permanentemente transparente, não amarela com o tempo e não 
produz sinais de envelhecimento, permanecendo estável frente a agentes atmosféricos. 
Depois de curado, mantém as propriedades tanto de adesão quanto de elasticidade 
nas juntas. Não possui cheiro (inodoro), e de comportamento neutro, pode ser aplicado 
em superfícies úmidas, e, após a cura, pode ser lixado e pintado. Solufix Super Crystal 
é recomendado para profissionais que procuram um produto que mesmo exposto, não 
interfira nas características visuais dos substratos, muito utilizado para em colagens 
de vidro com vidro, vidro com madeira, vidro com e outras aplicações com elementos 
transparentes. 

Adesão: Tem excelente adesão em vidro, madeira, concreto, plásticos, PVC, acrílico, 
metais, chapas metálicas, alumínio, Inox, zinco, mármore, granito, pedras sintéticas, 
madeira, MDF, MDP, telhas, entre outros.

Contém
(ml/g)

Dureza
Shore (A)

Embalagem Cor Resistência Caixa com:

290/465 55 Cartucho Branco 350kg/10cm² 24

Contém
(ml/g)

Embalagem
Característica 

de cor
Caixa com:

290/290 Cartucho Transparente 24
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Contém
(ml)

Embalagem Cor
Dureza 
Shore A

Capacidade de 
movimentação

Alongamento 
na Ruptura

Caixa com:

280ml/326g Cartucho
Cinza

25 ±25% >600% 12
Branco

400 Sachê
Cinza

25 ±25% >600% 12
Branco

600 Sachê
Cinza

25 ±25% >600% 20
Branco

Use em:

Use em:

Adesivo e selante de Poliuretano PU Construção

Adesivo e selante de Poliuretano PU Fixa Cubas

O Solufix PU Construção é um selante monocomponente a base de Poliuretano. 
Permanentemente elástico e flexível, o PU Construção tem excelente capacidade de 
recuperação elástica, sendo muito utilizado no setor da construção onde se faz necessária 
juntas flexíveis e resistentes em concreto, metais, madeira ou outros tipos de materiais. 
É recomendado o uso com aplicadores de média viscosidade. Pode ser utilizado em 
ambientes internos e externos, pois possui boa resistência aos raios UV, intempéries e ao 
envelhecimento. Após curado aceita pintura.

Adesão: Tem excelente adesão em concreto, tijolo, painéis pré-moldados, chapas de 
alumínio, inox, madeira, MDF, MDP, azulejo, cerâmica, PVC, granito, mármore.

O Solufix PU Fixa Cubas é um selante monocomponente a base de Poliuretano, com 
baixíssima retração e alta dureza final, o PU Fixa Cubas foi formulado especialmente para 
fixação e colagem de materiais de cerâmica, porcelana, azulejos, pedras naturais como 
mármore e granito, e também em pedras sintéticas. Possui rápida formação de pele e 
recomenda-se a aplicação com um aplicador de média viscosidade. Permanentemente 
elástico e flexível, possui boa capacidade de recuperação elástica. Pode ser utilizado em 
ambientes internos e externos, pois possui resistência aos raios UV, intempéries e ao 
envelhecimento.

Adesão: Tem excelente adesão em pedras naturais como granitos e mármores, 
pedras sintéticas, cerâmica, azulejo, concreto, tijolo, PVC, chapas metálicas, chapas 
galvanizadas, inox, alumínio, entre outros.

Contém
(ml/g)

Embalagem Cor
Dureza 
Shore A

Contração 
de volume

Alongamento 
na Ruptura

Caixa com:

310/375 Cartucho Cinza 40 ± 1% >600% 20
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Contém
(ml/g)

Embalagem Cor
Tempo de 

corte*
Resistencia à 
temperatura

Caixa com:

500/340
Lata Bege ± 35min - 40°C a +90°C 12

500/480

Espuma Expansiva Solupur Universal a base de poliuretano, com cura através da umidade atmosférica. Utilizada 

bom custo benefício. Após curada aceita reboco e pintura, podendo ser também lixada.

Indicação de aplicação: Instalação de portas e janelas, isolamento e fixação de tubos, preenchimento de orifícios e 
falhas, isolamento térmico e acústico,  recomendado para vedação, preenchimento, isolamento, fixação, instalação e 
montagem na construção civil e também para usos industriais. 

Use em:

1003 - Espuma Expansiva
Solupur Universal
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Contém Embalagem
Resistência à 
temperatura

Cor Caixa com:

50g Blister 320°C

Vermelho

12Preto

Cinza

280ml Cartucho 320°C Vermelho 24

Com resistência à alta variação de temperatura, suporta a picos de até 320°. Após curado se converte em um selante de 
alta flexibilidade e elasticidade. Foi desenvolvido para profissionais do setor automotiva sendo um produto indispensável 
para áreas do veículo onde há contato com calor, como junta de cárter, junta da tampa de válvulas e junta da bomba de 
óleo, sendo usado também por profissionais nos setores da construção e industrial, para vedação profissional em fornos, 
caldeiras, chaminés, dutos de exaustão e diversos processos fabris que necessitem de um produto de alta resistência à 
temperatura.  

Adesão: Solusil Alta Temperatura RTV está disponível em 3 cores e 2 tamanhos diferentes, tendo excelente adesão 
em superfícies metálicas como alumínio, inox, chapas galvanizadas, cobre, madeira, pedras naturais, como granito e 
mármore, pedras sintéticas, vidros, PVC, policarbonato, acrílico, entre outros. 

Use em:

Adesivo e Selante de Silicone Solusil Alta Temperatura RTV Neutro
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Selante de Silicone 

Selante de Silicone 

Contém
(ml/g)

Embalagem Cor
Capacidade de 
movimentação

Caixa com:

280/274 Cartucho

Incolor

25% 24Branco

Preto

Contém
(ml/g)

Embalagem Cor
Capacidade de 
movimentação

Caixa com:

280/290

Cartucho

Incolor

20% 24
280/364

Branco
Branco 
Neve
Preto
Cinza

Silicone monocomponente de cura Acética, possui uma grande diversidade de uso 
sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação de até 25%. 
Silicone de qualidade profissional com ótima recuperação elástica e resistência a 
tração, baixa retração, e grande vida útil. Possui cura rápida e excelente resistência 
à condições climáticas extremas, com proteção Antifungo. É ideal para vedação 
em áreas que terão contato constante com umidade e variações de temperatura, 
como cozinhas e banheiros, além de diversas outras aplicações na construção e 
industria. 

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como 
vidro, esquadrias de  alumínio, PVC, madeira, concreto, pedras, cerâmica, e outros 
materiais.

Silicone monocomponente de cura Neutra, de tecnologia Oxima,  possui uma grande 
diversidade de uso sendo recomendado para aplicações no setor da construção, 
da indústria, e do setor moveleiro. Permanentemente elástico com capacidade de 
movimentação de até 20%. Silicone de qualidade profissional garantindo maior 
rendimento, e podendo ser aplicado, na maioria dos casos, sem a necessidade de 
Primer. Possui ótima resistência UV e à intempéries, sendo ideal para aplicação 
externas e internas.  

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como 
vidro, PVC, madeira, concreto, pedras naturais como mármore e granito, pedras 
sintéticas, cerâmica, azulejo, chapas metálicas, aço, inox, galvalume, espelhos, e 
outros materiais.

Use em:

Use em:
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Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com:

300 Cartucho Bege 24

Adesivo Instantâneo 

e solventes orgânicos. De alta viscosidade, tem excelente força adesiva inicial, 
podendo ser usado em ambientes internos e externos, pois possui excelente 

que necessitam de um trabalho rápido e prático. É recomendado principalmente 
para o setor moveleiro, na montagem e instalação de móveis e peças decorativas, 

tipos de aplicação. Após curada pode ser lixado e pintado.

Adesão: Podendo ser aplicado em materiais porosos e não porosos. Tem excelente 
adesão em madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito e mármore, pedras 
sintéticas, vidros, PVC, policarbonato, acrílico, metais, chapas galvanizadas, 
galvalume, placa ACM, inox, entre outros. 

Use em:

Use em:

Selante Acrílico Solucril Base D´água

Contém
(ml/g)

Embalagem
Capacidade de
movimentação

Cor Caixa com:

310/490 Cartucho 12,5% Branco 24

Selante acrílico monocomponente baseado em emulsões acrílicas. Livre de solvente. 
Possui flexibilidade superior aos demais produtos acrílicos e uma ótima tonalidade 
de cor branca. Selante de uso profissional, de longa durabilidade, baixa retração 
e fácil aplicação. Pode ser aplicado com aplicadores simples de silicone, livre de 
compostos orgânicos voláteis (VOC), sendo ideal para edificações sustentáveis. 
Não corrosivo, lixável e pintável após a cura. Recomendado para reparos em trincas 
e fissuras em paredes de alvenaria, acabamento de móveis, reparos em superfícies 
porosas, juntas com movimentação máxima de até 12,5% entre outros.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como 
vidro, madeira,  MDP, MDF, esquadrias de  alumínio, PVC, concreto, pedras naturais 
como granito e mármore, pedras sintéticas, cerâmica, entre outros.
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Use em:

Use em:

Selante Acrílico Solucril Siliconizado

Selante Acrílico Solucril Trincas

Contém
(ml/g)

Embalagem
Capacidade de
movimentação

Cor Caixa com:

280/290 Cartucho 12,5% Branco 24

Selante acrílico monocomponente baseado em emulsões acrílicas. Livre de 
solventes e Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). Desenvolvido para profissionais 
que buscam um trabalho superior aliado à alta capacidade de movimentação (até 
25%). Possui flexibilidade e elasticidade superior aos demais produtos acrílicos 
e uma ótima tonalidade de cor branca. Selante de uso profissional com longa 
durabilidade, de fácil aplicação com aplicadores simples de silicone. Pode ainda 
ser lixado e pintado após a cura. Muito usado por profissionais da construção em 
juntas de movimentação de até 25%, juntas entre pisos e azulejos, entre outros, 
e por profissionais do setor moveleiro no acabamento e também instalação de 
móveis e em processos fabris no setor industrial.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como 
vidro, madeira,  MDP, MDF, esquadrias de  alumínio, Inox, PVC, concreto, pedras 
naturais como granito e mármore, pedras sintéticas, cerâmica, azulejo, entre outros.

Solucril Trincas é um selante acrílico de característica plasto-elástica ultra leve. É 

e externos, pois possui excelente resistência à intempéries, raios UV e à umidade. 
Produto sem retração e de aplicação fácil, garante um trabalho extremamente 

10 minutos após a aplicação.

Adesão: Pode ser aplicado em materiais porosos e não porosos com excelente 
adesão em concreto, alvenaria, tijolo, madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como 
granito e mármore, pedras sintéticas, entre outros. 

Contém
(ml)

Embalagem
Contração 
de volume

Cor Caixa com:

300 Cartucho 0 Branco 24
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Contém
(ml/g)

Embalagem
Alongamento 

na ruptura
Cor Caixa com:

300/490 Cartucho 150%

Carvalho

25

Carejeira
Pinho

Preto

Wengue

Solucril Madeira é um selante monocomponente baseado em emulsões acrílicas. Livre de solvente e outros compostos 
orgânicos voláteis (VOC). Foi desenvolvido para simular as cores mais comuns das madeiras, garantindo assim um trabalho 

acabamentos e instalação de móveis. De fácil aplicação e alta tixotropia, pode ser usado em aplicações verticais sem 
escorrer. Possui resistência UV, intempéries e a umidade, podendo ser usado em ambientes internos e externos, que 
tenham contato com umidade. Após a cura, pode ser lixado e pintado.

Adesão: Recomendado para materiais porosos e não porosos com excelente adesão madeira, MDP, MDF, pedras 
naturais, como granito e mármore, pedras sintéticas, concreto, tijolo, paredes de alvenaria, entre outros. 

Use em:

1004 - Adesivo e Selante Acrílico
Solucril Madeira
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Contém Embalagem Cor
Dureza 
Shore A

Alongamento 
à ruptura

Caixa com:

400ml/590g Sachê
Branco 

30 681%

20
Cinza

600ml/890g Sachê
Branco 

20
Cinza

Use em:

Adesivo e Selante Híbrido 

Adesivo e Selante Híbrido 

desenvolvido para atender as diversas demandas nos setores da construção, industrial, e moveleiro. De fácil aplicação, 
mesmo em baixas temperaturas, pode ser aplicado em ambientes internos e externos, pois possui proteção UV e ótima 

Adesão: Excelente adesão especialmente em chapas pré-pintadas e galvalume aos quais selantes a base de PU não 
tem boa adesão, ótima adesão também em vidro, espelhos, telhas, calhas, dutos de ventilação, aço, aço galvanizado, 
aço inoxidável, alumínio, cobre, inox, pedras naturais como mármores e granitos, pedras sintéticas, madeira, MDF, MDP, 
concreto, tijolo, entre outros. 

Produto versátil e de longa durabilidade, recomendado para uso em diversas aplicações 
no setor da construção, como em juntas de dilatação, instalação de calhas, rufos e dutos 
de ventilação, e também no setor industrial, em diversos processos fabris, como por 

em caminhões, trens, ônibus, entre outros. Pode ser aplicado em ambientes internos e 
externos, pois possui excelente resistência UV, à intempéries e ao envelhecimento. Pode 
ser lixado e pintado após a cura. 

Adesão: Excelente adesão em concreto, tijolo, pedras naturais e sintéticas, azulejo, 
cerâmica, madeira, MDF. vidros, PVC, policarbonato, chapas galvanizadas, galvalume, 
aço, placas de ACM, inox, entre outros.

Contém Embalagem Cor
Dureza 
Shore A

Resistência 
à tração

Caixa com:

280ml/420g Cartucho
Cinza

±45 1,8MPa

20Branco
Preto

400ml/600g Sachê

Cinza

20Branco

Preto

600ml/900g Sachê

Cinza

20Branco

Preto

Use em:
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Contém
(ml)

Embalagem Cor
Alongamento 

na ruptura
Dureza 
Shore A

Caixa com:

300 Cartucho
Branco

500%
Entre

25 e 30

12
Cinza

600 Sachê
Branco

20
Cinza

Use em:

Adesivo e Selante de Poliuretano PU 30 Elastic

Adesivo e Selante de Poliuretano PU 40 Flex

Devido a sua alta elasticidade, e ótima capacidade de recuperação, é muito usado por 

juntas de madeira, alumínio, PVC, entre outras com movimentação de até 25%. O PU 
30 Elastic também é recomendado para uso no setor industrial, em diversos processos 
fabris. Não corrosivo, com baixa emissão de VOC, e, devido a sua proteção UV e contra 
intempéries, pode ser usado em ambientes internos e externos. Após curado aceita pintura. 

Adesão: Excelente adesão em diversos materiais como concreto, tijolo, pedras naturais 
como mármore e granito, pedras sintéticas, azulejo, cerâmica, vidro, madeira, MDF, MDP, 
chapas metálicas, chapas galvanizadas, aço, inox entre outros.

da construção, automotivo e náutico. Após curado se converte em um adesivo selante com 

de impactos, podendo ainda ser pintado. Recomendado para juntas de dilatação em painéis, 
em vedações de chapas metálicas, juntas de pavimentação de médio tráfego, entre outros 
usos. Possui excelente resistência UV e contra intempéries. Não corrosivo, com baixa 
emissão de VOC, o PU40 Flex proporciona excelente resistência à substâncias químicas.   

Adesão: Excelente adesão em diversos materiais como vidros, chapas metálicas, chapas 
galvanizadas, inox, alumínio e outros metais diversos, concreto, tijolo, pedras naturais como 
mármore e granito, pedras sintéticas, madeira, cerâmica, azulejo, PVC, entre outros.

Contém
(ml)

Embalagem Cor
Alongamento 

na ruptura
Dureza 
Shore A

Caixa com:

300 Cartucho

Cinza

>500% 40 12
Branco

Preto

Bege

400 Sachê

Cinza

>500% 40 12Branco

Preto

600 Sachê
Cinza

>500% 40 20
Branco

Use em:
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Contém
(ml)

Embalagem Cor
Alongamento 

na ruptura
Dureza 
Shore A

Caixa com:

300 Cartucho
Branco

>600% 50 12
Cinza

400 Sachê
Branco

>600% 50 20
Cinza

Use em:

Use em:

Adesivo e Selante de Poliuretano PU 50 Fast

Adesivo e Selante de Poliuretano PU 55 Bond

recomendado para aplicações no setor da construção que necessitem de maior força e 
resistência, como juntas de alto tráfego ou locais sujeitos a alta vibração ou pressão. É 
recomendado também para selagem e vedação em reparações automotivas, e ainda em 
diversos processos fabris que necessitem de alto poder de adesão. Após curado, o PU50 
Fast possui elasticidade permanente com excelente capacidade de recuperação e absorção 
de impactos, podendo ainda ser pintado e lixado. Pode ser aplicado em ambientes internos e 
externos, pois possui proteção UV e ótima resistência à intempéries. O PU50 Fast tem baixa 
emissão de VOC, é um produto não corrosivo, e tem excelente resistência à substâncias 
químicas.

Adesão: Excelente adesão em diversos materiais como vidros, chapas metálicas, chapas 
galvanizadas, inox, alumínio e outros metais diversos, concreto, tijolo, pedras naturais 
como mármore e granito, pedras sintéticas, madeira, MDP, MDF, cerâmica, azulejo, PVC, 
policarbonato entre outros

no setor automotivo, na substituição de para-brisas, e no setor industrial de blindagem 
automotiva, inclusive para carro forte. Sua formulação de cura ultra rápida permite a liberação 

Crash 
Test Standart FMVSS 212
PU55 Bond é um produto inodoro, ou seja, sem odor durante a aplicação e também após 
a cura. O produto em conformidade com as normas de aplicação ABNT NBR 15725:2015 
(Adesivos - Sistema de colagem estrutural na reposição de vidros automotivos).   

Indicação de uso: Com excelente adesão em vidro e metal, o PU55 Bond é indicado 
principalmente para substituição de vidros automotivos, especialmente o para-brisas, em 
carros, ônibus, caminhões entre outros, sendo muito utilizado também na indústria da 
blindagem automotiva, inclusive na preparação de carros forte para transporte de valores.

Contém
(ml)

Embalagem Cor
Módulo na 

ruptura 
Alongamento 

na ruptura
Dureza 
Shore A

Caixa com:

300 Cartucho
Preto 7,5MPa >700%

Entre 
60 - 65

12
600 Sachê 20
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Código
Contém

(g)
Embalagem Cor Caixa com:

10020105 500 Frasco Marrom 12
  

Use em:

Use em:

Adesivo de Poliuretano Liquido Solupur 201

Solupur Cola para Construção

Solupur 201 é um adesivo líquido monocomponente a base de poliuretano. De fácil aplicação 

trabalho rápido e prático na montagem e instalação de móveis em geral, e também em 

D4, além de peças decorativas e artesanais. Possui baixa expansão durante o processo 
de cura, e após curado proporciona forte adesão, resistência à água, conforme EN207 D4, 
a raios UV, intempéries e ao envelhecimento, podendo ser aplicado tanto em ambientes 
internos, expostos ou não a umidade, quanto externos, mesmo que expostos diretamente a 

Adesão: Excelente adesão em diversos tipos de materiais porosos e não porosos como 

vidros, fibra de vidro, entre outros. 

Adesivo a base de poliuretano, de baixa expansão que proporciona um trabalho rápido, limpo 
e com custos menores que os tradicionais. Foi desenvolvido para construção de divisórias 
e paredes em ambientes internos, instalação de blocos cimentícios, painéis de madeira, 
pedras naturais como mármore e granito, pedras sintéticas, chapas metálicas, entre outros. 
Com tempo de cura entre 2h a 3 horas, proporciona um trabalho muito mais rápido que os 
meios tradicionais, garantindo assim maior agilidade no processo construtivo. Possui alto 
rendimento podendo chegar a 70 metros lineares dependendo da aplicação, aumentando 
assim a relação de custo benefício. 

Indicação de uso: Com excelente adesão em diversos tipos de materiais, pode ser usado 
em madeira, MDF, concreto, tijolo, placas cimentícias, pedras naturais como mármore e 

Contém
(g)

Embalagem Cor Tempo de cura
Resistência à 
Temperatura

Caixa com:

750 Lata Bege 2 a 3 horas -40°C à +90°C 12
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Contém
(ml/g)

Cor
Tempo de 

corte
Aplicação Caixa com:

500/480

Bege 35min
Manual

12750/742
Pistola

750/734 Válvula Dupla

Use em:

Espuma Expansiva 

SoluCleaner Ativador

SoluPrimer

de poliuretano, com cura através da umidade atmosférica. Indicada 

isolamento de portas, janelas, preenchimento em dutos de ar 
condicionado e aberturas. Após curada aceita reboco e pintura, 
podendo ser também lixada.

Indicação de aplicação: Instalação de portas e janelas, isolamento 
e fixação de tubos, preenchimento de orifícios e falhas, isolamento 
térmico e acústico,  recomendado para vedação, preenchimento, 
isolamento, fixação, instalação e montagem na construção civil e 
também para usos industriais. 

Solucleaner é um produto indicado para preparação de superfícies que 
irão receber uma camada de primer. Geralmente utilizada no processo de 
substituição de vidros automotivos, o Solucleaner é a primeira etapa desse 
processo, eliminando vestígios de sujeiras como pó e gordura, que podem 
prejudicar a adesão tanto do primer quanto do adesivo. Está disponível em 
2 tamanhos, sendo que ambos garantem máxima qualidade e rendimento. 
Solucleaner possui secagem rápida, entre 10 e 15 minutos.

Soluprimer é um potencializador de adesão para adesivos e selantes, 
formando uma película intermediária entre selante/adesivo e substrato. 
Considerado como a segunda etapa na substituição de vidros automotivos, 
o Primer aumenta ainda mais o poder de adesão da cola utilizada, o que 
garante ainda mais segurança no trabalho além de maior durabilidade. 
Com secagem rápida, está disponível em 2 tamanhos garantindo assim 
um trabalho de qualidade, rápido e prático. 

Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com:

1000
Frasco Incolor

6
250 12

Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com:

1000
Frasco Preto

1
250 12
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Capacidade 
de aplicação

P/ Produtos com 
viscosidade

Caixa 
com

Até 600ml Baixa a Alta 1

Capacidade 
de aplicação

P/ Produtos com 
viscosidade

Caixa 
com

Até 310ml Baixa a Alta 1

Vantagem Mecânica: 8:1
Uso: Aplicação de cartuchos 

de baixa viscosidade

Vantagem Mecânica: 10:1
Uso: Aplicação de cartuchos 

de baixa viscosidade

Uso: Aplicação de espuma expansiva Uso: Aplicação de espuma expansiva
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Vantagem Mecânica: 12:1
Uso: Aplicação de cartuchos de 

baixa e média viscosidade

Vantagem Mecânica: 12:1
Uso: Aplicação de cartuchos e sachês 

até 600ml de baixa e média viscosidade

Vantagem Mecânica: 16:1
Uso: Aplicação de cartuchos e sachês 
até 600ml de baixa a alta viscosidade

Vantagem Mecânica: 12:1
Uso: Aplicação de cartuchos e sachês 

até 400ml de baixa e média viscosidade

Vantagem Mecânica: 16:1
Uso: Aplicação de cartuchos 
de baixa a alta viscosidade
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Contém
(g)

Embalagem Cor Caixa com:

400 Cartucho

Cinza

20Branco

Preto

Livre de VOC. Depois de curado forma um vedante permanentemente elástico, 
de baixo módulo, com excelentes propriedades adesivas. Indicado para colagem 
e vedações diversas em segmentos como: indústria metal mecânica, automotiva, 
construção, náutica, moveleira e muito mais. Excelente adesão em madeira, MDF, 

entre outros. Adere em superfícies úmidas.

Use em:

Contém
(g)

Embalagem Cor Caixa com:

400 Cartucho Branco 20

Especialmente desenvolvido para colagem de espelhos. Depois de curado forma 
um adesivo forte e elástico, com excelentes propriedades de adesão em diversos 
materiais. Não tem odores. Excelente adesão mesmo em superfícies úmidas. 
Excelente adesão em madeira, MDF, MDP, concreto, alumínio, chapas metálicas, 

Use em:
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Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com:

290 Cartucho
Cinza 12

600 Sachê

Permanentemente elástico, de baixo módulo, com excelentes propriedades adesivas. 
Indicado para colagem e vedações diversas em segmentos como: indústria, mecânica, 
automotiva, construção, náutica, moveleira e muito mais. Excelente adesão em vidro, 
madeira, concreto, acrílico, metais, mármore, granito, entre outros. Para juntas de 
pré-moldados. Adere em superfícies úmidas.

Selante Híbrido Simpseal 20LM

Use em:

Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com:

290 Cartucho Cinza 12

370

Sachê
Branco

20550

600 Cinza

Permanentemente elástico, de alto módulo, com excelentes propriedades adesivas. 
Indicado para colagem e vedações diversas em segmentos como: indústria, mecânica, 
automotiva, construção, náutica, moveleira e muito mais. Excelente adesão em vidro, 
madeira, concreto, acrílico, metais, mármore, granito, entre outros.

Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com: 

290ml Cartucho
Branco

12
Cinza

600 Sachê
Branco

20
Cinza

É utilizado para colagens elásticas em aplicações na indústria, setor 
moveleiro, automotivo e no segmento náutico. Excelente adesão em 

vidro acrílico, madeira entre outros.

Selante Híbrido Simpseal 25HM

Adesivo e Selante Híbrido Simpseal 55

Use em:

Use em:

Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com: 

600 Sachê Preto 20

Produto PRIMERLESS, dispensa o uso de primer ou cleaner. Indicado 
para colagens de para-brisas e vidros automotivos. Utilizado também na 
indústria para colagem de painéis. Cura rápida através umidade atmosférica, 
formando um adesivo de alto desempenho. Comportamento neutro, não 
exala odores após a aplicação. Permite liberação de veículos sem air-bags 
em 1 hora e 2 horas para veículos com air-bags.

Adesivo e Selante Híbrido Simpseal 65

Use em:
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Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com: 

290 Cartucho Cinza 12

Selante elástico com base em Polímero Híbrido, monocomponente de baixa 
viscosidade para aplicações por pulverização com pistolas do tipo JetFlow o produto 
seca com a umidade atmosférica, criando um acabamento de primeira, protegendo 
soldas e emendas em carrocerias de carros, caminhões, ônibus e containeres. 
Produto Primerless, não necessita de Primer. Pode ser pintado ainda molhado. 
Protege contra a corrosão. Excelente adesão em metais, superfícies pintadas, 

plásticos em geral.
Use em:

Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com: 

600 Sachê Preto 12

Adesivo selante de tecnologia híbrida, desenvolvido especialmente para o setor 

Pronto para uso, não requer mistura prévia, possui alta resistência a salinidade, e 
intempéries e proteção UV. Excelente adesão em materiais como madeira, MDP, 
MDF, vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio entre outros.

Selante Híbrido Simpseal Teak DC 

Use em:

Contém Embalagem Cor Unidade de venda

14Kg Bag Preto 1un

Adesivo selante de tecnologia híbrida, desenvolvido especialmente para o setor 

Pronto para uso, não requer mistura prévia, possui alta resistência a salinidade, e 
intempéries e proteção UV. Excelente adesão em materiais como madeira, MDP, 
MDF, vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio entre outros. 

Use em:

Contém Embalagem Cor Unidade de venda

7Kg Bag Bege 1un

Adesivo selante de tecnologia híbrida, fácil aplicação, de baixa viscosidade e 
consistência suave, pode ser utilizado com a maioria das madeiras do mercado. 
Reduz as tensões sobre o substrato, ideal para contra pisos aquecidos possui 
proteção UV e intempéries. Excelente adesão em materiais como madeira, MDP, 
MDF, vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio entre outros. 

Adesivo e Selante Híbrido S-Bond Flex Parket

Use em:
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Contém (ml) Embalagem Cor
Resistência ao 
Cisalhamento Caixa com: 

EN 204-D1 EN 204-D4

310 Cartucho Bege 10 N/mm² 4,5 N/mm² 24

Adesivo monocomponente versátil a base de poliuretano que cura com a umidade atmosférica 
formando um adesivo de alta resistência à água e altas temperaturas. Indicado para vedação 

Adesivo de Poliuretando U-Bond 305

Use em:

Contém (ml) Embalagem Cor
Dureza 
Shore A Caixa com: 

300 Cartucho
Preto 55

12

600 Sachê 20

elásticas de diversos materiais. Produto sem solvente e inodoro, ideal para blindagem 
automotiva. Adesivo de alta resistência e longa durabilidade.

Contém (ml) Embalagem Cor Dureza Shore A Caixa com: 

310 Cartucho

Branco

40 12Cinza

Preto

400 Sachê
Branco

40 20
Cinza

Ideal para vedação elástica e colagem na construção civil, como em portas, esquadrias, 
carpintaria metálica, juntas de pavimento, dutos, calhas, rufos, entre outros. Ideal para vedações 
em juntas de chapas metálicas, repara¡o automotiva, e na indústria de transportes em geral.

Adesivo de Poliuretando U-Seal 207 Plus

Adesivo de Poliuretando U-Seal 500

Use em:

Use em:

Contém (ml) Embalagem Cor Dureza Shore A Caixa com: 

310 Cartucho Branco 52 12

Adesivo monocomponente versátil a base de poliuretano, que cura com a umidade 
atmosférica, ideal para uso envolvendo colagem e vedação em juntas soldadas, painéis 
internos de carrocerias e chapas metálicas pintadas.

Adesivo de Poliuretando U-Seal 501

Use em:
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Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com: 

10 Bisnaga

Preto

10

250
Frasco

1

1000 1

Promove melhor adesão formando uma película intermediária entre selante/
adesivo e substrato garantindo uma melhor adesão química, Potencializa a adesão 
de selantes/cola PU. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos.

Contém
(ml)

Embalagem Cor Caixa com: 

1000 Frasco Incolor 1

Promove melhor adesão formando uma película intermediária entre selante/adesivo e 
substrato garantindo uma melhor adesão química, Potencializa a adesão de selantes 
e adesivos. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos. Produto exclusivo para produtos 
híbridos.

Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com: 

1000 Frasco Incolor 1

Produto indicado para preparação da superfície (geralmente vidros automotivos) 
qual irá receber uma camada de Primer, pode ser utilizado também para potencializar 
a adesão de selantes PU em superfícies lisas, limpando e criando uma película 
incolor. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos.

Contém(ml) Embalagem Cor Caixa com: 

1000 Frasco Incolor 1

Promove melhor adesão formando uma película intermediária entre selante/
adesivo e substrato garantindo uma melhor adesão química, Potencializa a adesão 
de selantes/cola PU. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos. Produto exclusivo 
para produtos híbridos.

NPT U-Primer 130

Primer para Híbrido NPT U-Primer 199DC

NPT U-Cleanner Ativador

NPT U-Primer 110 

Use em:

Use em:

Use em:

Use em:
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Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com:

280 Cartucho Incolor 20

Adesivo selante monocomponente, de reticulação acética, permanentemente 
elástico, ideal para vedações em áreas que terão contato com umidade, como 

como: vidro, cerâmica, metal, azulejo e alumínio. Não escorre em aplicações verticais.

Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com:

280 Cartucho

Alumínio

20
Branco

Bronze

Incolor

Adesivo selante monocomponente, de reticulação acética, permanentemente 
elástico, ideal para vedações em áreas que terão contato com umidade, como 

como: vidro, cerâmica, metal, azulejo e alumínio.

Silicone Acético Olivé Multiuso

Silicone Acético Olivé Universal

Use em:

Use em:

Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com:

300 Cartucho Branco 20

Silicone de Cura Neutra, adequado para selagens na construção. Cura em 
temperatura ambiente formando um adesivo forte e resistente. Preserva todas as 
propriedades de elasticidade e aderência, sem envelhecimento permanecendo 
estável aos agentes atmosféricos. Vedação de juntas substratos como madeira, 
concreto, alvenaria, pedras, PVC, Vidros, cerâmicas, metais, alumínio e maioria dos 
plásticos. 

Silicone Neutro Olivé C25

Use em:

Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com:

300 Cartucho Incolor 20

Silicone de Cura Neutra, adequado para selagens na construção. Cura em temperatura 
ambiente formando um adesivo forte e resistente. Preserva todas as propriedades de 
elasticidade e aderência, sem envelhecimento permanecendo estável aos agentes 
atmosféricos. Vedação de juntas substratos como madeira, concreto, alvenaria, 
pedras, PVC, Vidros, cerâmicas, metais, alumínio e maioria dos plásticos. 

Silicone Neutro Olivé C27

Use em:



28 www.selatec.com.br*Imagens Ilustrativas

Contém (ml) Embalagem Cor Dilatação Caixa com:

280 Cartucho Branco Aprox. 10% 20

Livre de Solventes. Para vedação e reparos de trincas. Adesão: vidro, cerâmica, concreto, pedras 
naturais e sintéticas, metal, azulejo, alumínio entre outros. Pode ser lixado e pintado após a cura. 

Contém (ml) Embalagem Cor Dilatação Caixa com:

300 Cartucho
Branco

Aprox. 10% 20
Incolor

Livre de Solventes. Para vedação e preenchimento de juntas de baixa dilatação. Adesão: vidro, 
cerâmica, concreto, pedras naturais e sintéticas, metal, azulejo, alumínio entre outros. Pode ser 
lixado e pintado após a cura. 

Selante Acrílico Olivé D-70 (Olivé 707)

Selante Acrílico Olivé S-77 (Olivé 777)

Use em:

Use em:

Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com:

300 Cartucho

Cerejeira

20

Castanho/Faia

Mogno

Nogueira

Pinho

Sapeli

Wengue

Carvalho

Contém (ml)

Livre de solvente e outros Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). 
Após a cura, pode ser lixado e pintado.

Adesão: Madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito 
e mármore, pedras sintéticas, concreto, tijolo, paredes de 
alvenaria, entre outros. 

Use em:

Selante Acrílico Olivé Madeira D-80
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Contém (ml) Embalagem Cor Caixa com:

290 Cartucho Transparente 20

Permanentemente transparente. Pode ser aplicado em superfícies úmidas. Pode 
ser lixado e pintado após a cura. Adesão: Vidro, madeira, concreto, plásticos, PVC, 
acrílico, metais, chapas metálicas, alumínio, Inox, zinco, mármore, granito, pedras 
sintéticas, madeira, MDF, MDP, telhas, entre outros.

Selante Híbrido Olivé MP-35 (Oliseal Cristal)

Use em:

Contém (ml) Embalagem Cor
Dureza 
Shore A Caixa com:

310 Cartucho
Preto 52 20

600 Sachê

Adesivo selante monocomponente de alta qualidade e resistência, de cura rápida que se converte 

grande poder adesivo. Principalmente recomendado para a colagem de para-brisas e demais 
vidros automotivos, sendo utilizado também para substituição de vidros pesados em ônibus, 
caminhos, e outros. Fabricado conforme ISO/TS 16949:2002. Permite liberação de veículos sem 
air-bags em 1 hora e 2 horas para veículos com air-bags.

Adesivo de Poliuretando PU Para-Brisas Prostar

Use em:

Código
Contém

(ml)
Embalagem Cor Caixa com:

10060003 500 Lata Incolor 10

Uso: Produto indispensável na limpeza de pistola aplicadora de espuma expansiva, 
garantindo assim a durabilidade da mesma.  

Tekapur Cleaner 

Aplicação
Contém

(ml)
Embalagem Cor Caixa com:

Manual
750 Frasco Rosa 12

Pistola

Adesivo monocomponente à base de poliuretano utilizado para vedação, enchimento, isolamento,  

é utilizada para instalações elétricas, portas à prova de fogo e cofres. Garante bom isolamento 

Espuma de Poliuretando Tekapur Antichamas

Use em:
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Vantagem mecânica: 12:1
Uso: Cartuchos de 
baixa viscosidade.

Uso: Cartuchos e Sachês até 
400ml de baixa viscosidade.

Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml 
de baixa a alta viscosidade.

Uso: Cartuchos de baixa 
e média viscosidade.

Vantagem mecânica: 18:1
Uso: Cartuchos de baixa 

à alta viscosidade.

Uso: Cartuchos de baixa 
a alta viscosidade.

Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml 
de baixa a alta viscosidade.

Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml 
de baixa e média viscosidade.

Vantagem mecânica: 26:1
Uso: Cartuchos de baixa 

à alta viscosidade.

Uso: Cartuchos e Sachês até 400ml 
de baixa a alta viscosidade.

Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml 
de baixa a alta viscosidade.

Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml 
de baixa a alta viscosidade.

Aplicadores Cox
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