SOLUFLEX SELANTE 15
Impermeabilizante protetor de madeira
SOLUFLEX SELANTE 15 é um acabamento impermeável que confere grande proteção às madeiras. De
fácil aplicação, tem alto poder de repelência à água e duplo filtro solar assegurando às madeiras ótima
aparência, resistência ao intemperismo e grande durabilidade. É fornecido em transparente, pois realça a
aparência natural das madeiras, iguala a sua tonalidade e pode proporcionar um leve brilho.
Campos de aplicação: indicado para uso em madeiras não-resinosas e em ambientes internos e
externos como
- decks,
- portões,
- esquadrias,
- portas e janelas,
- lambris,
- estruturas de telhados
- beirais,
- forros.
Modo de usar: Pronto para uso, pois é monocomponente. Não havendo necessidade de primers
Preparo do substrato: A madeira deve ser lixada levemente no sentido dos veios. Em seguida, deve ser
completamente seca e limpa, isenta de pó ou mofo. Qualquer tratamento que ocasionalmente tenha sido
dispensado à madeira, tais como óleos, silicone, tinta ou qualquer outro produto, deve ser removido para
deixá-la totalmente limpa e porosa.
Preparo do produto: Homogeneizar antes de usar.
Aplicação:
SOLUFLEX SELANTE 15 deve ser aplicado, com pincel, rolo de lã-de-carneiro ou pistola de alta
produção, e as demãos devem ser bem espalhadas (de forma contínua). Entre a aplicação das demãos
deve-se obedecer a um intervalo de 40 min. a 2 horas, conforme a temperatura ambiente.
Número de demãos:
- Superfícies internas: 2 a 3 demãos.
- Superfícies externas: 3 a 4 demãos.
- Repintura de manutenção: 2 demãos.
Obs.: na repintura, lavar antes a superfície com detergente deixando-a secar completamente.
Limpar as ferramentas com álcool.
Consumo aproximado:
0.285 kg/m2/demão

Armazenamento: Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de
crianças e animais e longe de fontes de calor.

Atenção:
Devido à heterogeneidade das madeiras, aconselha-se a realização de um teste prévio, aplicando o
produto em local pouco visível a fim de observar o aspecto final do acabamento.
O produto não é indicado para madeiras resinosas devido ao risco da ocorrência de manchas e a não
penetração do produto.
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SOLUFLEX SELANTE 15
Impermeabilizante protetor de madeira
Não é necessária aplicação de cupinicidas.
Manutenção: SOLUFLEX SELANTE 15 deve ser reaplicado aproximadamente a cada 5 anos ou mais,
conforme o tipo de madeira, solicitações e condições às quais as superfícies estão expostas.
Embalagens
Galão de 5 L
Balde de 20 L
Tambor de 200 L

Validade: 24 meses.
Validade: 24 meses.
Validade: 24 meses.

Características
3

Densidade:

0,856 g/m

Cor:

Líquido transparente.

Composição básica:

resina, solvente

Primeiros socorros
Contato com os olhos:

Lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um
médico.

Contato com a Pele:

Remover o produto com pano limpo, álcool. Lavar com bastante água e
sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação:

Remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão:

Não provocar vômito. Procurar um médico.
Garantia:

5 anos para a integridade do filme, desde que aplicado com espessura igual ou superior a 70 micrômetros (equivalente a
3 demãos) e aplicado de acordo com as instruções e orientações da embalagem e boletim técnico. A garantia refere-se
somente a reposição do produto após a avaliação técnica da Soluflex e mediante a apresentação da nota fiscal original
da compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade. A madeira deverá estar seca, contendo menos de 20%
de umidade. Para uso em exteriores, sem diluição, e diretamente sobre a superfície da madeira, a qual deverá estar livre
de qualquer tipo de seladores ou ainda de camadas antigas de produtos diferentes do Soluflex Selante15.
A SOLUFLEX IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume
a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de
aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.
A SOLUFLEX IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário,
sem prévio aviso.

Os produtos SOLUFLEX IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados em conformidade com as instruções
constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.
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