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DESCRIÇÃO 

MasSa de Butilo 300ML é un selante à base de goma butílica com boas 

características adesivas, de coesão e alta elasticidade.  

 

Utiliza-se particularmente na construção para selar portas e janelas de alumínio e vidro, onde 

se pretende boa resistência à entrada de água e de ar. 

  

Graças ao seu poder adesivo e a um alto índice de retorno elástico, absorve excelentemente as 

dilatações térmicas. Também é usado para vedar estruturas de caixa, juntas de chapa metálica 

e juntas de EPDM. 

 

CARACTERíSTICAS 

BASE Goma, plastificantes, cargas E disSolventes alifáticos 

ASPETO Pasta tixotrópica 

COR Preto 

VISCOSIDADE A 25ºC 2.000.000 – 2.500.000 cps 

RESÍDUO SECO (1h 110ºC) 70 -73% 

PESO ESPECÍFICO 0.93 -0.99 g/cm³ 

RESISTÊNCIA À TEMPERATURA Boa de -20ºC a +130ºC (não perde forma) 

RESISTÊNCIA AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Boa 

RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV Após 1000 horas, o produto não pega 

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO De +5ºC a +40ºC 

TEMPO LIVRE DE PÓ 10 min aprox. 

SECAGEM COMPLETA 24 horas 

 

APLICAÇÃO 

A Massa de butilo pode aplicar-se com espátula, com pistola manual ou pneumática para 

cartuchos y con bomba de fuste. Antes da aplicação, asegurar-se de que as superficies estão 

limpas, secas e isentas de gorduras. 
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MASSA DE BUTILO 

300ML 

 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

A Massa de butilo na embalagem original, armazenado em lugar seco e bem ventilado, a 

temperaturas entre +5ºC e +35ºC tem tempo útil de 12 meses a partir da dataa de fabrico. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5003-001002 MASSA DE BUTILO 300ML 
 

 
 
     
Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 
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