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BAUTECH SILICONE VEDA E COLA
O PRODUTO
É um selante de silicone indicado para vedação de
vidros, granitos, plásticos, madeiras e metais. Após a
cura resiste a água, sol e temperaturas de -30 a 120°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Flexível
 Secagem final 3 dias.
 Resistente a variação de temperatura
 Fácil manuseio.

COR
EMBALAGEM
VALIDADE

Branco
50g
24 meses a partir da
data de fabricação

MODO DE USAR
1. Desrosquear o bico aplicador e furar o lacre de alumínio com o próprio bico.
2. Rosquear o bico aplicador de volta, cortá-lo em ângulo de 45° no diâmetro necessário para aplicação. Limpar
e desengordurar as superfícies. Delimitar a área de aplicação com fita.
3. FECHE BEM A EMBALGEM APÓS O USO.

ADESIVOS

CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Fixação de vidro, granitos, plásticos, madeiras e
metais.

ATENÇÃO: Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar efeitos nocivos prolongados
para os organizamos aquáticos.

CUIDADOS



Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediatamente.
Em contato com a pele, lave cuidadosamente com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças
e animais domésticos.

BAUTECH BRASIL
info@bautechbrasil.com

0800-778-0807
www.bautechbrasil.com.br

Ficha Técnica 8.023
Última Revisão: 03 de abril de 2019










Manter a embalagem sempre fechada, quando não
estiver em uso.
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade
que não o condicionamento do produto.
Armazenar a embalagem original em local seco,
ventilado e longe de fontes de calor.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente
ventilado até a secagem.
É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de
proteção individual) como luvas, botas e óculos de
proteção.
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água
potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não
provoque vômito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.
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GARANTIA
As informações aqui contidas são respaldadas por testes,
análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e
resultados podem oscilar devido a particularidades de
ambiente e/ou utilização do produto, que não são de
responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias
expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor,
distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender,
alterar ou renunciar a estas provisões.

ADESIVOS

PRECAUÇÕES
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