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PRODUTO 
 
U-SEAL 207 Plus é um selante elástico monocomponente a base de poliuretano, livre de solvente e 
inodoro que cura com umidade atmosférica formando um adesivo não condutor, resistente e durável. 
Permite fixação de vidros com antena de rádio incorporada e equipamentos elétricos adicionais.  
 
CARACTERÍSTICAS 

 
- Consistência Tixotrópica 
- Indicado para aplicação em tempo frio 
- Fio de corte curto 
- Ideal para utilização com antenas integradas 
- Evita corrosão por contato 
- Excelente Adesão em diversos substratos 
- Livre de solventes  
- Resistência Excepcional à Tração  

 

DADOS TÉCNICOS  

Aparência Pasta Tixotrópica 
Densidade a 20°C 1,30 ± 0,02  
Velocidade de Cura (23°C e 50% UR) 3 mm/dia 
Dureza Shore A (DIN 53505) 55 
Temperatura de Aplicação +5°C a + 40°C 
Formação de Pele a 23°C e 50% HR ± 35 min 
Resistência a Tração (ISO 37 DIN 53504)  ≥ 7,5 N/mm² 
Alongamento (%) (ISO 37 DIN 53504) ≥ 500 
Resistência a Temperatura (°C) -40/+100, por curto período até 140°C 

 

 
INDICAÇÕES 
 
-Colagem de vidros automotivos em veículos 
industriais e comerciais. 
-Adequado para colagem estrutural elástica de 
vários materiais submetidos a estresse térmico e 
dinâmico. 

 
APLICAÇÃO 

 

Pode ser aplicado com aplicador manual ou 

pneumático. 

A superfície deve estar seca, livre de poeiras, 

graxas, óleos e partes soltas. Esfregue qualquer 

área enferrujada. 

Utilize Cleaner e Primer no vidro. É aconselhável 

realizar testes prévios de adesão.  

 

 

Esperar aproximadamente 4 horas para 

liberação do veículo, para veículos com 2 

airbag’s. O tempo de liberação do veículo 

dependerá da umidade ambiente.  

 
90% do sucesso da aplicação deste selante 
está na preparação da superfície. 
 
 
GARANTIA (Shelf Life) E CONSERVAÇÃO 
 
Validade de 12 meses a partir da data de 
fabricação. Condições de armazenamento 
inadequado reduzem a garantia do produto. 
Armazene em local seco e fresco, na 
embalagem original, a temperatura entre 
+10°C e +25°C. A temperatura de 
armazenamento não deve exceder 25°C.  
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Manter longe de fontes de calor, umidade e luz 
solar direta. Recomenda-se utilizar dentro de 24 
horas após aberto. 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Embalagem: Cartucho 310 ml 

  Sachê 600 ml 

 
 
 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Respeite as regras de higiene e segurança no 
trabalho. Utilize somente em locais bem 
ventilados. Evite inalar gases e vapores. Evite 
contato com os olhos. A pele ou a roupa.  
Ao utilizar solventes, apagar todas as fontes de 
ignição. 
 
 
ATENÇÃO 
 
As informações fornecidas são exatas ao melhor 
de nosso conhecimento e baseadas em testes 
confiáveis e experiências práticas. As 
propriedades citadas são destinadas como um 
guia e não por isso, constituí uma especificação. 
Qualquer aplicação deve ser testada previamente 
para assegurar a compatibilidade do produto com 
o substrato. 
 
 


