FICHA TÉCNICA
PRODUTO BARONEFLEX PU
Versão 1.0 Data última revisão: 12 de dezembro de 2018 BR

Página 1 de 3

PRODUTO: BARONEFLEX PU
SEGUIMENTO: CONSTRUÇÃO CIVIL / INDUSTRIA / AUTO MOTIVO
FINALIDADE: COLAGEM, VEDAÇÃO E CALAFETAÇÂO
TIPO DE PRODUTO: ADESIVO SELANTE ELASTICO MONO COMPONENTE
BARONEFLEX PU
Informativo Técnico e de Segurança do Produto
BARONEFLEX PU é um adesivo selante elástico, tixotrópico e mono componente à base de
poliuretano silanizados que cura com a umidade do ar, destinado a vedações e calafetações em
diversas áreas tais como edificações da construção civil, lataria de auto móvel, Bau frigorifico e
outros. O produto tem elasticidade permanente e excelente aderência a diversos substratos como
por exemplo, metáis, prfv (fiberglass), pvc, fibro cimento, pedras e plásticos
(PVC,ABS,POLICARBONATO E POLIESTER) e ótima resistência UV.
Recomendações e Cuidados na Utilização
O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa.
A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o
resultado final.
Aplicação do Produto
• Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o
contato com a pele.
• Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
• Cortar o bico aplicador em ângulo de 45º na altura compatível com a largura do filete
desejado.
• Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
• Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar
incorporação de bolhas.
• Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de
formação de película.
• O excesso de BARONEFLEX PU deve ser removido das ferramentas e equipamentos com
estopa ou pano limpo e aguarrás. Após a cura, o produto só poderá ser removido
mecanicamente.
Características Física – Químicas
• Produto não curado
• Aspecto: Massa tixotrópica
• Densidade, 25ºC (g/cm3): 1,50 -1,65
• Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa
Produto curado
• Dureza Shore A (3 dias): 35-45
• Alongamento até Ruptura: 165%
• Tensão de ruptura: 1,02 MPa
• Temperaturas Limite de Uso: -30ºC a +70ºC
Aplicação
• Temperatura de Aplicação: + 5ºC a + 40ºC
• Tempo para Acabamento (23ºC/50% U.R): Aprox. 20 minutos
• Tempo de Película (23ºC/50% U.R): Aprox. 5 A 10 minutos
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•

Tempo de Secagem Final (23ºC/50% U.R): 7 dias

Embalagem e Validade
BARONEFLEX PU é fornecido em tubos plásticos com 400g, ou em saches de 966g. Armazenado a
temperatura de até 25ºC e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil de 12 meses a
partir da data de fabricação.
• Caixas com 12 tubos de 400g
• Caixas com 20 saches de 966g
• Cores: Branco, preto e cinza
• Cores: Bege, bronze, areia e outras cores: sob encomenda

Informações Sobre Segurança do Produto
• Emergência e Primeiros Socorros:
• Ingestão: Não provocar vômito. Consultar um médico.
• Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um
hidratante.
• Contato com os Olhos: Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas.
Consultar imediatamente um oftalmologista.
• Combate a Incêndios: Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO2). Em caso de incêndio
poderá ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.
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BARONE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 06.142.630/0001-87
Rua Odorico Mendes, 308 - Mooca - São Paulo
SP - CEP 03106-030
TEL: (11) 3197-8513
www.baroneselantes.com.br
Resp. Químico.: Roberto José dos Santos
CRQ n°: 04165501 - IV Região
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