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KISAFIX PU construção é um adesivo elástico e 
selante à base de polímero híbrido com silanos 
modificados. Produto monocomponente, 
tixotrópico com alto tack inicial que cura a 
temperatura ambiente através da umidade do ar 
e se torna uma borracha flexível. Indicado para 
juntas em geral de até 0,5 cm, em concreto, aço, 
alumínio, madeira, vidro, fibra de vidro e 
cerâmica, vedação de pré-moldado e painel 
metálico. Produto de baixo VOC e isento de 
solventes e isocianatos. Produto disponível nas 
cores branco e cinza. 

 

RENDIMENTO 

O rendimento dependerá da superfície e da 
quantidade de produto aplicado. Evitar aplicar o 
produto em excesso, pois prejudica a união entre 
os substratos. 

 

ESTOCAGEM 

Pode ser estocado por até 15 meses a contar da 
data de fabricação, se armazenado em sua 
embalagem original, mantida bem fechada e em 
local coberto, seco e com temperatura entre 5 e 
30°C.  

 

CARACTERÍSTICAS 

Aparência Pastosa, cor branca ou cinza 

Tempo de 
formação de 

película 
10 a 20 minutos 

Tempo de 
cura* 

2 a 3 mm/24 h 

Densidade 
característica 

1,70 g/mL 

Dureza  
Shore A* 

40 +/- 5 

Tensão de 
ruptura* 

Mínimo 1,0 mPa 

Alongamento 
na ruptura* 

Aproximadamente 100% 

* Dados representam valores típicos e não parâmetros de 
produção. 

 

APLICAÇÃO 

As superfícies devem estar limpas e 
isentas de contaminações, tais como 
graxa ou poeira. Se necessário, efetuar 

limpeza mecânica, por abrasão, ou química, com 
o uso de solventes desengraxantes. Para melhor 
acabamento, utilizar fita adesiva nas áreas 
laterais da junta onde não se pretende ter o 
contato com o produto; 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

KFSPUBR/C12 Caixa com 12 frascos de 400 g, na cor 
branca 

KFSPUCI/C12 Caixa com 12 frascos de 400 g, na cor 
cinza 
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Cortar a ponta do cartucho e o bico 
aplicador em um ângulo de 45°, no 
tamanho e espessura desejada;  

Rosquear o bico no cartucho e 
posicioná-lo na pistola aplicadora; 

Aplicar o produto na área desejada e 
imediatamente fazer o acabamento. 
No caso de uso de fita adesiva para 

demarcação, removê-la antes que o produto 
forme película; 

 Após o uso, manter o bico aplicador 
no cartucho e deixar uma pequena 
quantidade de produto acima do bico, 

formando um tampão. Na reutilização, retirar o 
tampão. Após aberto, utilizar o cartucho em até 
14 dias; 

Limpar as ferramentas antes da cura 
do produto. Depois de curado, o 
produto só é removido 

mecanicamente; 

OBS.: no caso de aplicações em 
substratos diferentes dos 
mencionados neste boletim, 

recomenda-se realizar um teste preliminar para 
avaliar a adesão e compatibilidade do Kisafix PU 
Construção com o material; 

 

Limitações de uso 

• Não adere em superfícies como polipropileno, 
polietileno e teflon; 

• Não utilizar em materiais com contato direto a 
alimentos; 
• Não aceita pintura. 
 
 

Informações adicionais 
- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As 
informações deste boletim possuem caráter informativo e foram 
obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem 
aviso prévio. 

- Alterações no processo no qual o produto foi aprovado, podem 
afetar significativamente a resistência de colagem entre outras 
propriedades intrínsecas a colagem. 

- As informações de segurança deste produto encontram-se nas 
Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ), também à disposição do consumidor. 

- Esta revisão anula e substitui todas as anteriores. 


