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ONDE APLICAR

Indicado para ser utilizado em diversos materiais da construção civil, próprio para vedação e colagem 
de calhas, rufos (metal ou de PVC), pingadeiras, dutos de refrigeração de ar condicionado, chapas de 
alumínio ou ferro, etc.

VANTAGENS

Boa resistência ao envelhecimento ;
Boa resistência às intempéries;
Boa aderência;
Fácil de aplicar; 
Adequado para colagem de calhas, pingadeira, rufos, e juntas de conexões.  

CARACTERÍSTICAS

Função Indicado para ser utilizado em diversos materiais da construção civil.
Composição e Aspecto Poliuretano Híbrido Monocomponente
Coloração Branco e Cinza
Densidade ~ 1,55 kg/l (+23°C / 50% u.r.)
Consumo Estimado 380g/3m - junta de 1cm x 1 cm (para consumo por área verificar 
 Tabela de Consumo x Área na página 96 deste manual).
Secagem do produto ~ 2 mm/24 horas
(25°C , 75% UR)
Cura Total 4 horas para secagem superficial e 96 horas de cura total 

CIPLAK PU USO GERAL
É um selante/adesivo elástico, monocomponente, a base de poliuretano que cura com a 
umidade do ar.

Cartucho 400g 180 caixas com 12 bisnagas (2.160 bisnagas / pallet) 12 meses a partir da 
data de fabricação
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SEGURANÇA
Sem riscos que necessitem de medidas especiais de 
primeiros socorros. Utilize equipamento de proteção 
individual (EPI) conforme descrito na ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (Fispq).
Se inalado: Remover para local ventilado.
Em caso de contato com a pele: Remover imediatamente 
a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com sabão e 
muita água.
Em caso de contato com o olho: Lavar os olhos com 
água como precaução. Remova as lentes de contato. 
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

mODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE

Aplicar o produto no local previamente preparado, em uma só aplicação;
As juntas de dilatação devem ser divisores de água, com cotas mais elevadas no nivelamento do 
caimento, bem como se deve prever detalhamento específico, principalmente quanto ao rebatimento 
de sua abertura na proteção mecânica e pisos posteriores;
Para um melhor acabamento na aplicação, limitar as bordas da junta a ser calafetada e/ou colada com 
fita crepe;
Caso as instruções de preparação da superfície não forem seguidas, poderão surgir bolhas e / ou perda 
de aderência.

mODO DE PREPARO DO PRODUTO

Aplicar o produto com auxílio de uma pistola aplicadora;
Em juntas ou trincas, permitir a aderência do produto somente nas laterais;
Utilizar um limitador de profundidade para o produto não aderir no fundo e para atender à proporção 2:1 
(largura x profundidade), delimitando a profundidade máxima da junta em 12,7mm.

INSTRUÇõES DE USO

1. Cortar o bico aplicador na diagonal 
no diâmetro desejado e remover o 
selo de proteção no fundo da bisnaga;

2. Aplique o produto depositando-o 
de baixo para cima (na vertical) para 
evitar formação de bolhas;

3. Execute o acabamento com o auxílio de uma 
espátula umedecida com mistura de água e sabão 
neutro e retirar a fita crepe;

4. Não permitir tráfego, carga ou movimentação 
sobre a aplicação antes do tempo total de cura.

RESTRIÇõES 
Armazenar na vertical e preservar em embalagem 
original intacta;
Não armazenar em contato direto com piso, utilizar 
prateleiras ou outro sistema que evite o contato da 
embalagem com o solo;
Empilhamento máximo de 5 caixas. 

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br

1

2


