
 

 

SEC2400 SilShield*
 

revestimento de silicone para uso arquitetônico 
 

Descrição do Produto 

GE SilShield SEC2400 é um revestimento 
elastomérico de silicone, com alto teor de 
sólidos e um excelente candidato para 
uso em aplicações horizontais e verticais 
com alto grau de impermeabilização. 
SEC2400 cura formando uma barreira 
durável, hermética e impermeável, 
extremamente resistente a desbotamento 
da cor, porosidade e degradação causada 
por intempéries naturais. 

Propriedades Normais de Desempenho 

Durabilidade do Silicone – Apresenta excelente resistência de 
longo prazo a intempéries naturais incluindo: temperaturas 

extremas, radiação ultravioleta, chuva e neve, com pouquíssima 

alteração em termos de elasticidade. 

• Compatibilidade do Silicone – Compatível com todos os 
selantes de cura neutra GE ou fitas de calafetar pré-curadas 
GE. 

• Garantia do Sistema – Tenha um sistema com garantia total 

ao usar fitas de calafetação pré-curadas GE UltraSpan* e 
selantes GE SilPruf*. 

• Respirável – O SEC2400 curado é permeável ao vapor. 

Aplicação 

• Adesão sem primer – Adere sem primer a muitos substratos 
inclusive: vidros, concreto, alvenaria, tijolo, espuma de 
uretano, madeira, cobre, EIFS, alumínio e muitas superfícies 
pintadas. 

• Cura Rápida – Cria uma película em menos de 30 minutos e 
Tack Free Time menor que 2 horas. 

• Facilidade de Aplicação – Aplique com pincel, rolo ou 
spray.

Armazenamento a Baixas Temperaturas - SEC2400 
pode ser guardado durante os meses mais frios sem o 
risco de congelar. 

Parte Estética 

• Excelente Retenção de Cor – Forte resistência à 

porosidade e desbotamento causado por intempéries 

naturais e exposição a raios ultravioletas, mesmo as 

cores escuras. 

• Limpeza Fácil – A superfície pode ser limpa 
facilmente com jato de água em alta pressão ou com 
mistura de água e sabão. 

• Diversas opções  de cor – Disponível em cores 
personalizadas ou selecionadas a partir de 70 cores 
identificadas previamente no catálogo. 

Usos Básicos 
SEC2400 é um revestimento de mastique para uso arquitetônico 
que pode ser usado como cobertura em aplicações verticais, 
horizontais, em telhados para cobrir buracos e pequenas 
rachaduras e para ocultar irregularidades na superfície. SEC2400 
pode ser usado em aplicações horizontais sem trânsito e telhados. 
A adesão sem primer ocorre em muitos substratos, inclusive: 
concreto, alvenaria, tijolo, espuma de uretano, Madeira, cobre, 
EIFS, alumínio e muitas superfícies pintadas. A adesão deve ser 
sempre confirmada por teste em uma pequena área antes de iniciar 
o projeto. 
 

Avaliação do Cliente 
Os clientes devem avaliar os produtos da Momentive 
Performance Materials (MPM) e tomar suas próprias decisões 
quanto à adequação de uso para suas aplicações específicas. 

Embalagem 

SilShield SEC2400, revestimento elastomérico de silicone está 
disponível em baldes de aço de 52 lb (23.6 kg) ou 
aproximadamente 5,1 galões(19 L). 

Cores 
SEC2400 é feito sob encomenda de acordo com a cor escolhida 
pelo cliente. As cores podem ser selecionadas no catálogo ou então 
feitas sob medida. 

 
GE é marca registrada da General Electric Company, cedida sob licença à Momentive Performance Materials Inc. A Momentive Performance Materials 
oferece materiais versáteis como ponto de partida para sua abordagem criativa de ideias que ajudam a possibilitar o desenvolvimento de novos produtos 

para centenas de aplicações industriais e para o consumidor. Estamos ajudando os clientes a resolver problemas de desempenho, processos e produtos; 
nossos silanos, fluídos, elastômeros, selantes, resinas, adesivos, aditivos de uretano e outros produtos especializados proporcionam inovação em 
tudo, desde motores de carros até dispositivos biomédicos. Ajudando a desenvolver pneus mais seguros ou manter aparelhos eletrônicos arrefecidos 
e melhorando a textura do batom ou garantido a confiabilidade dos adesivos, nossas tecnologias e soluções facilitadoras estão na vanguarda da 
inovação. 

 
 
 

Limitações O uso do SEC2400 não é recomendado em superfícies de 
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Propriedades Normais – Fornecido 

Propriedade Valor Teste Método 

Gravidade Específica (lb/gal) 10.12 (1.21 g/ml) WPSTM P-15 

Densidade (lb/gal) 10.45 (1.25 g/ml) WPSTM P-14   

Conteúdo Sólido, % por volume 66 WPSTM C-19 

Conteúdo Sólido, % por peso 80 WPSTM C-19 

Tack Free Time, horas <2 WPSTM E-86 

Tempo formação pel., min. 30  
Viscosidade, centipoises 9000 WPSTM C-560 

Conteúdo Orgânico 
Volátil (VOC, g/L) 

 
255 

 
EPA Meth. 24 

Propriedades Normais – Curado(1)
 

Propriedade Valor Teste Método 

Força de Tensão, psi 166 ASTM D-412 

Alongamento % 323 ASTM D-412 

Temp. Aplicação 40-120°F (5-39°C)  
Taxa de Cobertura 9,8 m2 Galão max. 

Perm. de Vapor (10 mils DFT) 8.40 Perms ASTM D-1653 

Valor médio. O valor real pode 

vari variar. 
variar.  

 

trânsito e pode apresentar risco de escorregar, especialmente 
quando molhadas. SEC2400 também não é recomendado para 
locais sujeitos à imersão contínua em água e pode dificultar a 
adesão a tintas sem silicone para cobrir o SEC2400. Não deve ser 
aplicado a: 

• Superfícies de concreto que contenham resíduos de óleo ou 
outros contaminantes de cola que possam interferir com a 
adesão. 

• Material de construção que possa verter óleo ou solvente, tais 
como madeira impregnada, alguns tipos de espuma ou 
borracha vulcanizada, fita adesiva, alguns tipos de selantes e 
alguns compostos de calcário, entre outros.  

• Superfícies não preparadas incluindo, entre outras, superfícies 
molhadas, com poeira, óleo, bolor, bolhas, calcário ou, então, 
não sólidas estruturalmente. 

• Superfícies em que o desempenho de aderência e a aparência 
do revestimento não foram verificados por testes. Recomenda-
se teste de aplicação para verificar compatibilidade, a taxa 
de cobertura e poder de ocultamento do substrato em 
questão. 

Serviços Técnicos 

Padrões Aplicáveis 

SEC2400 tem validação 
SWRI para resistência 
ASTM D6904 a chuva de 
vento, 

ASTM E96 de transmissão de 

umidade de vapor, 

propriedades de tensão 

ASTM D412, reparo de 
rachadura ASTM C1305 e 
conteúdo de sólidos ASTM 

D2697. 
 
 
 
 
 

 

Instalação 

Teste de aplicação do 

projeto 

 

 
 
 
 
 

Issued to:  Momentive Performance Materials 
Product:   SilShield SEC2400 Silicone 

Elastometric  Coating 

ASTM D 6904: Resistance to Wind Driven Rain 

Weight Gain: 0 oz.     Water Leaks: none 

 
ASTM E 96: Moisture Vapor Transmission 

WVT (grains/ft2.h) 3.44 oz. Perms (grains/ft2.h.in.Hg): 8.40 

 
ASTM D 412: Tensile Properties 

Tensile Strength: 439.6 psi  Elongation: 690% 
 

 
ASTM C 1305: Cracking Bridging Ability 

Results: No cracking 

 
ASTM D 2697: Solids Content by Volume 

Results: 65.3%     Density: 10.65 lbs/gal. 

 
Validation Date: 9/6/11 – 9/5/16 

 
No. 911-2400916 Copyright © 2011 

WALLCOATINGS VALIDATION 

Maiores informações técnicas documentos e testes de 
laboratório podem estar disponíveis no MPM Laboratory e dados 
de engenharia de aplicação estão disponíveis a pedido. Acredita-
se que as informações técnicas fornecidas pela MPM ou qualquer 
representante da MPM quanto ao uso ou aplicação de qualquer 
selante ou cobertura são confiáveis, mas a MPM não oferece 
nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à adequação para 
o uso em aplicações para as quais foram fornecidas. 

Especificações 

Os valores normais de propriedade do SEC2400 fornecido e curado 
estão dispostos na tabela abaixo. Os valores dos dados normais 
do produto não devem ser usados como especificações. Contate a 
MPM para assistência com especificações. 

Antes de iniciar um projeto de revestimento, é altamente 
recomendado que o instalador realize uma tentativa de aplicação 
ou teste no substrato do projeto. O teste pode ser usado: 

• Para verificar se a aderência é aceitável com os procedimentos 
propostos de limpeza. Para fins de garantia, testes devem ser 
realizados em todos os substratos a serem revestidos. 

• Para identificar as taxas de cobertura com base nos substratos e 
condições reais do projeto. As taxas de cobertura podem variar 
entre a primeira e a segunda camada, dependendo do substrato. 

• Para verificar aparência e cor. 
• Para verificar o poder de cobertura obtido com a combinação do 

revestimento sobre o substrato existente. (Isto se aplica 
especialmente quando se estiver aplicando revestimentos mais 
claros sobre substratos mais escuros). 

Preparação da Superfície 

A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca, 
estruturalmente livre de partículas soltas, terra, poeira, 
ferrugem, óleo, gelo, bolor e outros materiais contaminantes. 
Para a maioria das aplicações, lavagem com jato de água de 
alta pressão deve ser suficiente. Dê tempo suficiente após a 
limpeza para o substrato secar completamente antes de aplicar 
o SEC2400, porque a aplicação sobre superfícies úmidas ou 
molhadas pode interferir com a adesão. 

• Rachaduras e buracos devem ser preenchidos se tiverem mais de 
1,59mm (1/16 poleg.) de largura. Rachaduras e buracos podem ser 
preenchidos com selantes de silicone GE SilPruf*. 

• Superfícies de tijolo, com eflorescente e calcário podem precisar 
de tratamento com primer que iniba eflorescência. Recomenda-
se a realização de teste. 

• Superfícies  aderência devem ter a cobertura retirada, deixando a 
superfície original em condições básicas e limpas conforme 
indicado acima antes de aplicar o SEC2400. 

• Concreto e tijolos novos devem ser curados por no mínimo 30 
dias. Depois disso a superfície deve ser limpa escovando 
pedaços soltos e usando jato de água sob pressão. 

• Substratos não porosos (aço, alumínio, metal galvanizado) 
podem ser limpos com solvente adequado se necessário. 
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Umidade e Temperatura de Aplicação 

A temperatura ambiente deve ser superior a 40°F (5°C).. A temperatura da superfície do substrato a ser revestido deve ser inferior a 
120°F (49°C).. 

Espessura da Película 
Em superfícies verticais, o revestimento elastomérico de silicone SilShield SEC2400 deve ser aplicado em duas camadas com 
rendimento mínimo de Espessura da Película Seca (DFT) de 10 mils (254 microns). Em superfícies lisas, sem texturas e não porosas, 
cada camada deve ser aplicada a 8 mils (203 microns) para obter uma DFT mínima de 5 mils (127 microns) após secagem. Tenha 
em mente que durante o processo de cura, a DFT é aproximadamente 30% menor do que a espessura da película do momento da 
aplicação. Camadas posteriores podem ser aplicadas quando a anterior estiver seca ao toque ou resistir à aplicação do rolo ou 
escova (normalmente menos de 2 horas por 6-8 mils, pode ser necessário mais tempo para camadas mais espessas). Em 
superfícies horizontais, o SEC2400 pode ser aplicado em apenas uma camada com DFT de 20 mils (508 microns). 

Cobertura 

O grau máximo de cobertura possível a 10 mils (254 microns) DFT é 106 ft2 (9.8 m2)/ /galão. As taxas reais de cobertura devem ser 
verificadas usando testes e poderão variar com base na textura, porosidade, método de aplicação, aplicador e outros fatores. 
Revestimentos com espessura final  DFT de menos de 10 mils (254 microns) não são garantidas. Espessura menor que 10 mils (254 
microns) pode resultar em desempenho inadequado, cor não uniforme e diminuição do poder de revestimento. 

 

Equipamento para Aplicação 

SilShield SEC2400 pode ser aplicado com spray, rolo ou pincel. Se a aplicação for ser feita com rolo, sugere-se a utilização de rolos 
resistente a solventes. Se a aplicação for  feita com spray, SEC2400 funciona com a maioria dos equipamentos de spray disponíveis 
comercialmente. Entre em contato com o representante de serviços técnicos MPM para obter recomendações sobre equipamentos. 

A limpeza do equipamento de spray com material não curado pode ser realizada lavando com aguarrás (ou outro agente adequado 
de limpeza). SEC2400 não deve ser deixado em bombas ou mangueiras por longos períodos de tempo, a menos que o equipamento 
contenha travamentos, encaixes e selantes contra umidade. A cura do SEC2400 se dá reagindo com a umidade. Equipamentos sem 
travamento, encaixes e selantes contra umidade podem transmitir vapor úmido suficiente para gradualmente formar material curado 
nas paredes das mangueiras e conexões não seladas. Isso pode provocar aumento de pressão na operação e restrição do fluxo. 

 

Armazenamento, Manuseio e Segurança do Produto 

Clientes que consideram utilizar o produto devem rever a última versão Folha de Dados de Segurança do Produto e o rótulo para 
obter informações de segurança, instruções de manuseio e equipamento de proteção se necessário, bem como condições especiais de 
armazenamento requeridas. As Folhas de Dados de Segurança do Material estão disponíveis em www.ge.com/silicones ou a pedido junto a 
qualquer representante da Momentive Performance Material. O uso de outros materiais juntamente com selantes da Momentive 
Performance Materials (como, por exemplo, primers) pode exigir precauções. Favor revisar e seguir as informações de segurança 
fornecidas pelo fabricante dos outros produtos. 

 

Status da Patente 

Nenhuma informação contida no presente documento deve ser interpretada para indicar a não existência de patentes pertinentes ou 
constituir permissão, recomendação ou incentivo à prática de qualquer invenção coberta por uma patente sem a autorização do titular 
da mesma. 

 

 Serviços de Emergência 

A Momentive Performance Materials mantém serviços de emergência 24 horas para os seus produtos. 

Local Provedor de Serviços de Emergência Número de Contato de Emergência 

EUA (continental), Porto Rico CHEMTREC 1-800-424-9300 

Alaska, Havaí CHEMTREC 1-800-424-9300 

Canadá CHEMTREC 1-800-424-9300 

Europa, Israel NCEC +44 (0) 1235239670 

Oriente Médio NCEC +44 (0) 1235239671 

Ásia Pacífico (exceto China) NCEC +44 (0) 1235239670 

China NCEC +86-10-5100-3039 

América Latina (exceto Brasil) NCEC +44 (0) 1235239670 

Brasil SOS Cotec 08000111767 ou 08007071767 

Outros locais em todo mundo NCEC +44 (0) 1235239670 

No mar Rádio da Guarda Costeira dos EUA 

NCEC em águas internacionais 

 
+44 (0) 1235239670 

Para ligações relacionadas com saúde, contate a Momentive Performance Materials no +1 (518) 233-2500 (em inglês apenas). 

Telefone, se estiver em dúvida. Você será encaminhado a um especialista para aconselhamento. 

http://www.ge.com/silicones
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CENTROS DE SERVIÇOS AO CLIENTE 
 

América do Norte E cs-na.silicones@momentive.com 
 

 • Fluídos Especializados T +1.800.523.5862 F +1.304.746.1654 

 • UA, Silanos e Revestimentos Especializados T +1.800.334.4674 F +1.304.746.1623 

 • RTVs e Elastômeros T +1.800.332.3390 F +1.304.746.1623 

 • Selantes para o Consumidor e Selantes T +1.877.943.7325 F +1.304.746.1654 

 e Adesivos para Construção   

América Latina E cs-la.silicones@momentive.com   

 • Argentina e Chile T +54.11.4862.9544 F +54.11.4862.9544 

 • Brasil T +55.11.4534.9650 F +55.11.4534.9660 

 • México e América Central T +52.55.2169.7670 F +52.55.2169.7699 

 • Venezuela, Equador, Peru T +58.212.285.2149 F +58.212.285.2149 

 Colômbia e Caribe   

Europa, Oriente Médio, E cs-eur.silicones@momentive.com T 00.800.4321.1000  

África e Índia    

Pacífico E cs-ap.silicones@momentive.com T +1.800.820.0202 F +81.276.31.6259 

  T +0.81.276.20.6182  

Número em todo Mundo  T +1.607.786.8131 F +1.607.786.8309 

  T +1.800.295.2392  

Visite-nos em www.ge.com/silicones 

 

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS USA INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. 

LTD., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS WORLDWIDE INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS GmbH, S U A S  SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS EM OPERAÇÕES EM JURISDIÇÕES LOCAIS 

(coletivamente denominadas “FORNECEDORES”) SÃO VENDIDOS PELA RESPECTIVA PESSOA JURÍDIDA DO FORNECEDOR SUJEITO ÀS CONDIÇÕES PADRÃO DE VENDAS DOS FORNECEDORES, 

QUE ESTÃO INCLUÍDAS NO RESPECTIVO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO OU DE VENDA, IMP RESSAS NO VERSO D OS PEDIDOS OU FATU RAS E EST ÃO D ISPONÍVEIS A PEDIDO . 

E M B O R A  A S  I N F O R M A Ç Õ E S ,  R E C O M E N D A Ç Õ E S  E  C O N S E L H O S  A Q U I  C O N T I D O S  S E J A M  F O R N E C I D O S  D E  B O A  F É ,  O S  F O R N E C E D O R E S  N Ã O  O F E R E C E M  

N E N H U M A  G A R A N T I A  O U  S E G U R O ,  E X P R E S S O  O U  I M P L Í C I T O :  (i) DE QUE OS RESULTADOS AQUI DESCRITOS SERÃO OBTIDOS NAS CONDIÇÕES DE USO FINAL OU  (ii) QUANTO 

À EFICÁCIA OU SEGURANÇA DE QUALQUER PROJETO QUE INCORPORE PRODUTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS, RECOMENDAÇÕES OU CONSELHO DOS FORNEC EDORES. AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE MENCIONADAS ACIMA NÃO SERÃO APLICÁVEIS SE AS CONDIÇÕES DE USO FINAL E/OU CONDIÇÕES DE INCORPORAÇÃO CORRESPONDEREM ÀS CONDIÇÕES RECOMENDADAS DE USO 

E/OU INCORP ORAÇÃO CONFORME DESCRITO PELO FORNECED OR NA FOLHA D E DADOS DO P RODUT O E/OU ESP ECIFICAÇÕES, SALVO CONFO RME PREVISTO NAS CONDIÇÕES 

PADRÃO DE  VEND A D O FORNECEDOR, OS FORNECEDORES E  SEU S REPRESENTANT ES NÃO SERÃO DE  FORM A ALGUM A RESP ONSABILIZADOS P OR QU ALQUER  PERD A RESULT ANTE  D O 

USO DE SEUS M ATERIAIS,  P RODUT OS E SERVIÇOS AQUI DESCRITOS . 

O usuário assumirá toda responsabilidade por sua própria determinação da adequação dos materiais, serviços e recomendações dos Fornecedores, bem como informações por seu uso específico. O  

u s u á r i o  d e v e r á  identificar e realizar todos os testes e análises necessárias para garantir que as peças finais que incorporam os produtos, materiais ou serviços do Fornecedor serão seguras e adequadas 

para uso nas condições de uso final. Nada contido no presente ou em outro documento, bem como em qualquer informação ou recomendação oral será considerado como alteração, variação, substituição ou 

renúncia de nenhuma das disposições das Condições Padrão de Vendas dos Fornecedores ou da presente Isenção de Responsabilidade, a não ser que tal alteração tenha sido especificamente acordada por escrito e 

assinada pelos Fornecedores. Nenhuma declaração aqui contida em relação ao uso possível ou sugerido de qualquer material, produto, serviço ou projeto destina-se ou deveria ser interpretada como a 

concessão de licença no âmbito da patente ou outro direito de autor dos Fornecedores ou de qualquer de suas subsidiárias ou afiliadas abrangidas no uso projeto, ou como recomendação para o uso de tal material, 

produto, serviço ou projeto em violação de qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual. 

 
 

 
 
 
 
 
 

*SilShield, SilPruf, UltraScan, UltraPruf e Momentive são marcas registradas da Momentive Performance Materials 

Inc. GE é marca registrada da General Electric. 

Copyright 2005-2013 Momentive Performance Materials Inc. Todos os direitos reservados. 
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