
Instruções de segurança e higiene 
Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplica-
ção. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através
do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade
Den Braven garante que o produto está de acordo com as respeti-
vas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As 
informações contidas neste documento e em todas as nossas publi-
cações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den 
Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , impre-
cisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas 
ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que 
o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer 
alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, 
o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas 
neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve 
ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e 
fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazena-
gem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da 
nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas 
condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As in-
formações mencionadas neste documento são meramente indica-
tivas. 

Ficha Técnica

Descrição do produto
Selante pastoso resistente a alta temperatura. Após a cura, forma 
uma junta totalmente rígida, resistente a temperaturas até 12000C. 
Não indicado para juntas com movimento. 

Aplicações
Selagem de juntas estáticas em aquecedores, lareiras e fornos. Cola-
gem e ligação em pedras resistentes à temperatura.

Limitações
Não recomendado para juntas com movimento. Pode provocar 
manchas em pedra e outras superfícies porosas. 

Preparação da superfície e acabamento
Ler atentamente a ficha técnica e ficha de segurança antes de ini-
ciar a aplicação. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, 
desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de 
conservação. São sempre recomendados testes prévios de compa-
tibilidade e aderência. Limpar cuidadosamente as superfícies com 
Zwaluw PU-Cleaner. Aplicar com pistola profissional. 

Cores Disponíveis 
Preto.

Embalagem
Cartuchos de 310 ml. Outros tipos de embalagens disponíveis me-
diante solicitação.

Prazo de Validade e Condições de Armazenagem
Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C 
e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 9 meses após data de 
fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de 
armazenagem.
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MASSA REFRATÁRIA
Resistente a 12000C

Temperatura de Serviço +50C a +400C

Base silicato sódio

Densidade 2 g/ml

Formação de pele 5 - 10 minutos

Resistência à temperatura, após cura +12000C

Cura 24 - 96 horas

Dados Técnicos
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