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TACKY-SEAL 

 

Selante butílico não secativo 

 

1. APRESENTAÇÃO:  

 

1.1 Descrição 

TACKY-SEAL é um selante elastomérico monocomponente, não secativo, que proporciona uma massa 
não viscosa de excelente resistência à condições ambientais severas como calor, frio e umidade. Tem 
excelente adesão sobre Galvalume®, chapas pintadas e alumínio.  

1.2 Usos Típicos 

� Indicado para vedação permanente de encaixe interno (fêmea) do zip (costura) em sistemas de 
“telhas zipadas” (SSR – Standing Seams Roof). 

� Recomendado para vedação permanente de encaixes em painéis termo-acusticos utilizados em 
câmaras frigoríficas. 

� Excelente para selar detalhes em instalações de janelas e portas. 
� Excelente para selar uniões de chapas em carrocerias de ônibus e caminhões.  
� Excelente para vedação de bases de placas de concreto antes da montagem.  
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1.3 Características e Vantagens 
 

� Flexibilidade permanente.  
� Estabilidade dimensional, não contrai ou perde volume.  
� Cola e veda ao mesmo tempo.  
� Fácil aplicação. 
� Excelente resistência às intempéries e envelhecimento. 
� Excelente para vedação entre metais dissimilares para evitar eletrólise. 
� Os painéis podem ser montados no campo por até seis meses depois de serem calafetados na 

fábrica. 
� Os painéis podem ser facilmente separados para reparos e manutenção, mesmo após passado 

longo tempo da montagem.  
 
2. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:  
 
2.1 Método de aplicação  
 
A superfície tem que estar limpa e livre de óleo e graxa.  
A aplicação do selante deve ser feita em uma passada contínua. Pode ser aplicado a partir do cartucho, 
utilizando aplicador padrão, pneumático ou elétrico. Para aplicações a granel pode ser extrudado a partir 
de baldes ou tambor utilizando uma bomba Graco de proporção 55:1 e pressão do fluido de 30-50 psi.  
 
3. PROPRIEDADES:  

PROPRIEDADES REFERÊNCIA DADOS TÉCNICOS 

Densidade ASTM D 1475 1,30 g/cm³ 

Coloração - 
Não irá manchar superfícies 

pintadas, galvanizadas e 
Galvalume® 

Slump ASTM D 2202 Máximo 5,00 mm 

Teste de carga estática de água - 
Suporta 150 mm de coluna de 
água (pressão estática) sem 

vazamento 

Resistência química - 

- Excelente para água, vapor 
d’água e ozônio. 

- Fraco para ácidos e bases. 
- Não resiste a solventes 

orgânicos 
Temperatura de aplicação 
(superfície) - 5°C à 50°C 

Resistência à temperatura - -40°C à 90°C 

Resistência a raios U.V. ASTM G 154, 1000 horas 
Sem trincas, escorrimento ou 
perda das característica  de 

borracha 
Estocagem - 5°C à 25°C 

Rendimento - 

Filete 1/8”: 120 m/L 

Filete 3/16”: 56 m/L 

Filete 1/4”: 30 m/L 
 

  

         Tabela 1 
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4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

4.1 Estocagem e validade 
 
O produto possui validade de 24 meses, mas deve ser estocado a temperaturas amenas. Manter 
afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas. Respeitar o empilhamento máximo.   
 
4.2 Meio Ambiente 
 
O produto não deve ser descartado em lixo convencional, pois é nocivo para o ambiente aquoso e 
terrestre. O produto não é biodegradável. Descarte em local adequado, conforme regulamentação 
vigente. Não reutilizar as embalagens.  
 
4.3 Equipamentos de proteção individual – EPI´s 

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção. 

 
4.4 Primeiros Socorros 
 
Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas, lave com água limpa em abundância por 
aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. 
Persistindo a irritação, procure auxílio médico. 
No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. 

4.5 Embalagens 
 

Imagem Descrição Embalagem 

 

Tacky-Seal Cartucho 300 ml (390 g) 12 peças 

Tacky-Seal Tambor 190 L (247 kg) 01 tambor 

Tabela 2 
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4.6 Acessórios 

 
Imagem Descrição 

 

Aplicador manual cartucho 300 mL 

 

Bico extra (cartucho)  

Tabela 3 
 

 

 

Nossa assessoria técnica  é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não 

exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento 

dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos 

dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados. 
 

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS  LTDA. 
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