
 

 
 

 

 

 
 

Enduris* Seam Sealant 
Selante de silicone para juntas.  

 
Descrição do Produto 

GE Enduris* Seam Sealant é um 
selante de silicone de alto desempenho 
para proteção de juntas, fissuras e  
fixadores em várias superfícies 
estruturais e substratos de telhados. 
Uma vez curado, o Selante de Juntas 
Enduris forma uma barreira durável, 
respirável e impermeável altamente 
resistente à degradação por UV e 
exposição às intempéries. 

 

 
Considerações de Instalação e Aplicação  

Preparação de Superfície 

O Enduris Seam Sealant pode ser aplicado sobre uma 
variedade de materiais e substratos de telhado incluindo: 

membranas single-ply (TPO, PVC, EPDM, CSPE e Hypalon), 
espuma de poliuretano aplicado com spray, metal e concreto. 

Substratos asfálticos tais como: betume modificado, BUR liso e 
folha com revestimento granulado podem requerer o 

bloqueador asfáltico Enduris. As superfícies nas quais o Enduris 

Seam Sealant será aplicado devem estar limpas, secas, em 
bom estado estrutural, e livres de partículas soltas, sujeira, pó, 

óleo, geada, bolor e outros contaminantes.  Os danos no 

sistema de telhado subjacente tais como gretas, aberturas ou 
buracos, etc., devem ser reparados adequadamente antes da 

aplicação. 
Os usuários do Enduris Seam Sealant devem verificar que 

existe adesão adequada em todos os materiais de telhado 

existentes, antes de uma aplicação em larga escala do selante. 
É recomendado que uma amostra ou lote de teste seja limpo e 

selado com o Enduris Seam Sealant para verificar a eficácia do 
método de limpeza e adesão da superfície. 

GE é uma marca registrada da General Electric Company e é utilizada sob licença da Momentive Performance Materials Inc. 
*Enduris é uma marca registrada da Momentive Performance Materials Inc. 

 

Licensed 
Products 

Principais Características e Benefícios 

Durabilidade do Silicone – A borracha de silicone 
curada apresenta excelente resistência de longo prazo à 

exposição à intempérie incluindo: temperaturas 
extremas, radiação ultravioleta, chuva e neve. 

Baixo COV  – Formulação de alto teor de  sólidos, 
livre de solvente e baixo teor de Compostos Orgânicos 
Voláteis.   

Fácil Utilização – Produto monocomponente que 
pode ser aplicado com uma espátula, pincel rígido ou 

luva. O tempo de cura adequado proporciona tempo 
de trabalho suficiente para aplicação e acabamento. 

Formulação Espessa – reduz o escorrimento 

Armazenamento e Validade – O selante de Juntas 
Enduris poder ser armazenado em adega sem aquecimento 

durante os meses mais frios sem o risco de congelamento. 

A validade é de 18 meses a partir da data de fabricação 
quando armazenado adequadamente.  
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Guia de Aplicação 

O material curado poder ser removido com estilete, ou 

esfregando com esponjas de aço ou abrasivos sintéticos e 
solvente. As superfícies que não devem ser seladas devem 

ser protegidas com fita crepe. 

Aplique o Enduris Seam Sealant assegurando o 

preenchimento uniforme e uma cobertura profunda. O 

Enduris Seam Sealant normalmente é aplicado uma única 
vez. Se aplicado em várias camadas, deixe o tempo 

adequado entre cada aplicação para que o selante cure 
antes de aplicar camadas adicionais. As espessuras finais 

das películas curadas devem estar isentas de vácuos, 

furos, rachaduras ou bolhas.     

Temperatura de Aplicação 

O Enduris Seam Sealant pode ser aplicado durante todo o 
ano, contanto que os substratos a serem revestidos 

estejam completamente secos. Gelo e/ou umidade 
interferirão na aderência. Temperaturas mais baixas 

prolongarão o tempo de formação de película, de 
aderência e de cura final, podendo exigir uma cura de um 

dia para outro nos meses de inverno antes da aplicação da 

demão superior (a estruturação da película poderá não ser 
suficiente para permitir o tráfego sobre a superfície). 

Temperaturas mais altas acelerarão a taxa de cura e 
diminuirão o tempo de manuseio do revestimento. Não 

aplique o Enduris Seam Sealant quando as temperaturas 

de superfície do substrato excedem 80°C (176°F). 

Equipamento de Aplicação 

O Selante de Juntas Enduris pode ser aplicado com 
espátula, pincel rígido e luva. A limpeza das ferramentas 

com material fresco pode ser feitas com solventes ou 
tolueno.    

NÃO UTILIZE água.   
 

Apresentações e Cores 

O Enduris Seam Sealant está disponível atualmente 
em baldes de baldes de 7,6L (2 galões nominais), com 

9.08 KG). 

Cores 

O Selante de Juntas Enduris é disponível atualmente na 
cor branca.     

 

Propriedades Físicas Típicas 

Os valores típicos das propriedades físicas do Enduris 

Seam Sealant como é fornecido e como é curado se 
estabelecem na seguinte tabela. 

 

Propriedades Físicas Típicas 
 

Propriedade(1) Valor(2) Método de Ensaio 

Aparência Branco Brilhante Visual 

COV ~34 G/L EPA Método 24 

Índice de Aplicação 500-1000 g/min E56 

Gravidade Específica 1.18-1.25 P15 

Consistência(Slump) 25 mm ASTM D2202 

Tempo formação filme 5-10 minutos WPSTM C-560 

Tempo de livre colagem 30-60 minutos ASTM C679 

Tempo de Cura 3-4 dia ¼” (6 mm) prof. 
curado 

Dureza Penetrador Tipo (A) 24 ASTM D2240 

Tensão de ruptura 220 psi (1.52 MPa) ASTM D412 

Tração a 50% Alongamento 52 psi (0.358 MPa) ASTM D412 

Tração a 100% Alongamento 86 psi (0.593 MPa) ASTM D412 

Alongamento 230% ASTM D412 

Capacidade de Movimentação ±25% ASTM C719 

Flexibilidade a Baixa Temp. Aprovado ASTM D522 (B) 

(1)  Propriedades provadas @ 72°F (24°C), 50% RH 

(2)  As propriedades típicas são dados médios e não devem ser utilizados como especificações ou para 

desenvolve-las.   
 

 

 

Serviços Técnicos 

Informação técnica adicional, literatura, testes laboratoriais e 

engenheira de aplicação estão disponíveis a pedido.  Qualquer 

assessoria técnica elaborada pelo Momentive Performance 
Materials (MPM) ou qualquer representante de MPM com 

relação ao uso ou aplicação de qualquer selante é considerada 

confiável, mas MPM não dá garantia expressa ou inferida, da 
adequação para sua utilização em qualquer aplicação à qual foi 

elaborado a referida assessoria.      
 

Avaliação do Cliente 

Os clientes devem avaliar os produtos MPM e fazer suas próprias 

determinações sobre adequação de utilização em suas aplicações 

particulares. 
 

Estado de Patente 

Nenhum conteúdo no presente pode ser interpretado como 

a inexistência de alguma patente relevante ou constituir a 
autorização, incentivo ou recomendação para praticar 

qualquer invenção encoberta por uma patente, sem 
autorização do detentor da patente. 
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Segurança do produto, manipulação e 
Armazenamento.  

Os clientes a considerar a utilização deste produto devem 

revisar a última Folha de Dados de Segurança (SDS) e a 
etiqueta para a informação de segurança do produto, 

instruções de manipulação, equipamento de proteção 
pessoal se é necessário e qualquer condição especial de 

armazenamento. As SDSs estão disponíveis em 
www.ge.com/silicones ou a pedido com qualquer 

representante de MPM. A utilização de outros materiais 
em conjunto com os produtos selantes MPM (por 

exemplo, primários) pode necessitar precauções 
adicionais. Por favor revise e siga a informação de 

segurança fornecida pelo fabricante dos materiais. 
 

Armazenamento e Manipulação 

O Selante de Juntas Enduris deve ser armazenado em 
contentores fechados e deve ser protegido da exposição 

direta da luz solar e altas temperaturas. Não abra os 

contentores com temperatura por debaixo de 109°F (43°C) 
para manter sua capacidade completa. O Selante de Juntas 

Enduris pode ser armazenada em geral em abodegas sem 
aquecimento durante os meses mais frios sem o risco de 

congelamento. 

O selante de Juntas Enduris reage com a umidade 
atmosférica para sua secagem. Uma vez abertos os 

contentores e expostos na atmosfera formando uma pele 

ao lingo do tempo. A formação da pele poder ser 
considerado negligenciável em os meses de inverno, mas 

pode se formar rapidamente (minutos) em condições de 
calor e umidade do verão. A pele curada que se formou na 

superfície do material poder ser removido ou peneirado. 

Tome as precauções adequadas para cobrir os contentores 
abertos durante suo uso.  

O Selante de Juntas Enduris deve aplicar-se como foi 
recebido e não e recomendado diluir com solvente. Se 

existem assentamento no contentor, deve ser agitado ou 
sacudido antes de usar.   

 

Limitações 

O Selante de Juntas Enduris não está destinado nem 

recomendado: 

• Para uso em aplicações pedestres, plataformas ou 
superfícies que suportam volumes elevados de trafico 

frequente. 

• Em aplicações de telhado de armazenamento em frio 
sem barreira de vapor, aplicações em tanque criogênico 

ou serviços de imersão continua e agua. 

O Selante de Juntas Enduris não deve aplicar-se a:   

• Superfícies sem preparação incluindo sem limitação a 
superfícies úmidas, empoeiradas, oleosas, com bolor, 
com giz, com ampolas ou que não estejam 

estruturalmente em bom estado. 

• Os materiais de construção que possam exsudem óleo 
ou solventes. Estes incluem, mas não se limitam a 
certos produtos de borracha vulcanizada, fitas, selantes 

falhados, certos compostos de calafetamento e 

materiais asfálticos /masilla a menos que seja usado a 
preparação adequada ou primário. Consulte com os 

serviços técnicos de MPM para recomendações de 
primários.   

• As superfícies onde a adesão não tem sido verificada 
com testes. 

Precauções 

• O clima inclemente pode afetar negativamente o Selador 
de Juntas Enduris ao deslocar material sem cura; por 

conseguinte, a aplicação do selante não deve fazer-se se 

existe chuva pesada, granizo ou nevadas iminente ou 
esperada durante as 24 horas de aplicação. 

• O Selante de Juntas Enduris necessita da umidade 
atmosfera para a propagação do curado pelo tanto não é 

adequado para sua utilização em espaços confinados. 

http://www.ge.com/silicones
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CENTROS DO SERVIÇO AO CLIENTE 

Centro de Serviços a Clientes:  E cs-la.silicones@momentive.com T +55.11.4534.9650 

 

Visite-nos em www.ge.com/silicones 
 

 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

A VISO LEGAL: 

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. E DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS (COLETIVAMENTE “FORNECEDOR”) 
SÃ O VENDIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE VENDA PADRÃO DO FORNECEDOR, AS QUAIS ESTÃO INCLUÍDAS NO CONTRATO APLICÁVEL COM O 

DIST RIBUIDOR OU EM OUTROS CONTRATOS DE VENDA, IMPRESSAS NAS CONFIRMAÇÕES OU FATURAS DOS PEDIDOS E DISPONÍVEIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO. 
EMBORA TODAS AS INFORMAÇÕES, RECOMENDAÇÕES OU ACONSELHAMENTOS AQUI CONTIDOS SEJAM DE BOA FÉ, O FORNECEDOR NÃO FORNECE NENHUMA 

GA RANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EM RELAÇÃO (i) À OBTENÇÃO DOS RESULTADOS AQUI DESCRITOS NAS CONDIÇÕES DE USO FINAL OU (ii) À EFICÁCIA OU À 
SEGURANÇA DE QUALQUER PROJETO QUE INCORPORE SEUS PRODUTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS, RECOMENDAÇÕES OU ACONSELHAMENTOS. EXCETO CONFORME 

PREVISTO NAS CONDIÇÕES DE VENDA PADRÃO DO FORNECEDOR, O FORNECEDOR E SEUS REPRESENTANTES EM NENHUMA HIPÓTESE SERÃO RESPONSÁVEIS POR 
PERDAS DECORRENTES DOS USOS DE SEUS MATERIAIS, PRODUTOS OU SERVIÇOS AQUI DESCRITOS. Os usuários têm responsabilidade total pela determinação da adequação 
dos materiais, serviços, recomendações ou aconselhamentos do Fornecedor para seus próprios usos específicos. Os usuários devem identificar e realizar todas as análises e testes 

necessários para garantir que suas peças acabadas que incorporam produtos, materiais ou serviços do Fornecedor serão seguros e adequados ou renunciam qualquer disposição das 
condições de v enda padrão do Fornecedor ou deste aviso legal, a não ser que a alteração seja especificamente acordada por escrito e assinada pelo Fornecedor. Nenhuma declaração aqui 

contida relacionada a um uso possível ou sugerido de qualquer material, produto, serviço ou projeto tem a intenção de (ou deve ser interpretado de forma a) conceder qualquer licença sob 
qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual do Fornecedor cobrindo tal uso ou projeto ou como uma recomendação para o uso de tal material, produto, serviço ou projeto 

na v iolação de qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual. 

 

é uma marca comercial da General Electric Company usada sob licença pela Momentive Performance Materials Inc. 

Momentive e o logotipo da Momentive são marcas comerciais da Momentive Performance Materials Inc.  

* Enduris e SilShield são marcas comerciais da Momentive Performance Materials Inc.  
Para as fichas de dados técnicos mais recentes, acesse o nosso site: www.ge.com/silicones. 
Copyright 2016 Momentive Performance Materials Inc. Todos os direitos reservados. 
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