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PRODUTO 
 

Silicone Solusil Alta Temperatura Acético é um adesivo monocomponente de cura acética, que 
reage na presença da umidade atmosférica formando uma borracha flexível e resistente com adesão 
em vários substratos. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

- Baixo Odor;  
- Absorve impactos; 
- Não escorre; 
- Resistente à alta temperatura; 
- Resistência moderada a lubrificantes, óleos e fluidos hidráulicos; 
- Suporta temperatura de trabalho de 250°C com picos de até 275°C. 
- Boa resistência ao desgaste produzido pelo tempo, agentes climáticos e raios UV.  

 
 

 INDICAÇÕES 
 

Desenvolvido para aplicações em juntas automotivas que necessitem de uma vedação, que absorva 
impactos e resista à picos de temperatura. Ideal para juntas de vedação automotivas como: juntas de 
cárter, junta da tampa de válvulas, junta da bomba, vedações de fornos, caldeiras, chaminés, estufas, 
sistemas de aquecimento e dutos de exaustão. Possui excelente adesão em substratos lisos e porosos. 
Recomenda-se um teste prévio de compatibilidade entre produto e substrato antes da aplicação. 
 
 
 

 
DADOS TÉCNICOS 

 
Produto Não Curado 
Base  Silicone Acético 
Aparência  Pastosa 
Cor  Vermelho  
Sistema de Cura  Umidade do Ar 
Densidade  CTM0022 1.02 g/cm3 

Formação de Pele 23°C e 50% HR 15 min 
Tempo de Cura 23°C e 50% HR 2 mm/dia 
Escorrimento   0 mm 
Temperatura de Aplicação   5°C a 40°C 
Produto Curado 
Dureza Final Shore A  CTM0099 27 
Resistência à Tração  CTM0137A 12 Kg/cm2 

Alongamento na Ruptura CTM0137A 450% 
Resistência à Temperatura  Picos de até 275°C 
   
*Os dados acima variam conforme a temperatura, umidade, tipo e qualidade do substrato. 
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APRESENTAÇÃO 
Cor: Vermelho 
Embalagens: Cartucho 270g. 
 
 
APLICAÇÃO 
 
A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, gorduras, graxa, umidade, 
partículas soltas e outras substâncias que impeçam a boa aderência do 
produto. Restos de revestimentos mal aderidos e resíduos de seladores devem 
ser retirados. Na utilização de solvente para limpeza, verifique a 
compatibilidade deste com o substrato.  
É responsabilidade de o aplicador verificar a aderência do selante curado no 
substrato. Para assegurar uma aplicação uniforme, limitar a área de aplicação 
com fita crepe. Cortar o bico aplicador com diâmetro conforme a largura do 
vão. O selante deve ser aplicado o mais uniforme possível. Retire a fita crepe 
antes de o selante começar a secar. 
 
 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 
 
Armazenar em local seco e fresco na embalagem original em temperatura 
inferior a 25°C. Evite exposição direta ao sol.  Exposição a altas Temperaturas 
podem iniciar a reação de cura do produto dentro da embalagem. Condições 
de armazenamento inadequado reduzem a garantia do produto. 
 

 
 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Evite contato com os olhos, pele ou a roupa. 
Utilize somente em locais bem ventilados. Mantenha fora do alcance de crianças.  
Antes de usar o produto, leia a FISPQ do mesmo. 

 
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. 
Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a 
responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle sob as condições 
de aplicação e de armazenamento. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. 


