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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O SELANTE SOLINI é um isolador para madeiras formulado com resinas de poliuretano de 

secagem e endurecimento por reação com a humidade atmosférica. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Ótima resistência a produtos químico-agressivos; 

 Grande facilidade de aplicação; 

 Secagem rápida; 

 Elevado poder de enchimento; 

 Resistência à abrasão.  

 Película brilhante no caso do SELANTE SOLINI 1425 e mate no caso do SELANTE SOLINI 

1427. 

 

FORMA DE FORNECIMENTO 

É fornecido em embalagens metálicas de 1 e 5 Ltr. 

 

FORMA DE ARMAZENAMENTO 

O SELANTE SOLINI deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente 

fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período médio 

de 6 meses. 

 

PREPARAÇÃO DE SUPORTE 

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras.  

 

SISTEMA DE PINTURA 

Aplicar 3 demãos do produto, à trincha, ao rolo ou à pistola. Homogeneizar bem o produto 

antes de usar. 
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Para se conseguir um bom acabamento, lixar as superfícies entre as várias demãos, antes da 

aplicação seguinte. Quando o intervalo entre demãos for superior a 24 horas, a lixagem é 

obrigatória. 

Nota: Deve utilizar-se máscara de proteção devido aos vapores orgânicos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Densidade: 0,99-1,10 gr/cm3 

 

DILUIÇÃO 

O SELANTE SOLINI deve ser diluído com 30% de DILUENTE SOLINI na primeira demão e 20% 

nas restantes demãos. 

 

TEMPOS DE SECAGEM  

A uma temperatura ambiente de 20 ºC e H.R. de 60%: 

Fora de Poeiras: 30 minutos 

Seco ao Toque: 1 hora 

Para repintura: 24 horas 

 

RENDIMENTO 

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim 

como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se 10 

m2/Ltr/demão. 

 

SEGURANÇA 

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. 


