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1. Nome do Produto 

PU-8100 

2. Fabricante / Distribuidora 

 EFFECTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 Rua Major Carlo Del Prete, 1789 – bairro Cerâmica  

     CEP 09530-001 - São Caetano do Sul – SP- Brasil - Telefone: (11) 4223-8890             

e-mail: vendas@effectus.com.br,                             Site: www.effectus.com.br.  

 

3. Descrição do Produto 

 PU-8100 é um selante elastomérico, a base de poliuretano, monocomponente 

tixotrópico, o qual cura rapidamente em contato com o meio ambiente. PU-

8100 tem as propriedades do sistema convencional bi-componente. É 

desenvolvido para vedar e adesivar substratos diversos. 

Limitações 

 Não aplicar em superfícies congeladas ou quando a temperatura estiver abaixo 

de 5°C. 

 Evitar aplicação durante períodos de neblina ou geadas. 

4. Dados Técnicos 

Composição química Poliuretano 

Estado Físico Pastoso / Tixotrópico 

Formação de Película 25 a 45 min. (umidade do ar) 

Tempo de Cura 24 horas 3 mm/dia(DIN 50014) 

Dureza (Shore A) 30+/-5 (DIN 53505) 

Alongamento  650% (DIN 53504) 

Temperatura de 
Trabalho  5° C a 80° C 

Cores Branco, Cinza, Preto. 

Embalagem 
Cartuchos (300 ml) ou Sachês 
(600 ml) 

Armazenamento 12 meses/lugar fresco seco 

 Densidade 1,24 +/- 0,05 g/cm³ 

Resistência à tração 1,8 N/mm² +/-0,3 (DIN 53504) 

Resistência ao Rasgo 9,0 N/mm² +/-1,0 
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5. Aplicação 

 90% do sucesso de aplicação deste selante está na preparação da superfície. 

As mesmas devem estar completamente isentas de contaminantes, poeiras, 

graxa, óleo e sujeiras em geral. Poeiras e partículas devem ser aspiradas das 

juntas. Em caso de dúvidas, consulte a EFFECTUS para obter recomendações 

de aplicação. Testes mostram que o PU 8100 tem boa resistência a 

intempéries. Uma vez curado poderá ser pintado. Algumas superfícies podem 

requerer primer para melhorar a adesividade, É recomendado teste preliminar. 

 Construção Civil – Construção Naval – Indústria Automobilística – Instalações 

Frigoríficas – Vagões Ferroviários (trem e metrô) – Estruturas submersas – 

Estruturas de madeiras – Carrocerias de alumínios (Baús) – Junta de 

esquadrias (madeiras, metal e plástico) – Juntas para pisos, pré-moldados e 

reservatórios. 

 

6. Disponibilidade e Custo 

 Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente 

para os projetos/obras ou representantes regionais. Para mais informações ou 

preço contate-nos. 

 

7. Garantia 

 A Effectus certifica que o produto foi desenvolvido para selar juntas em geral, e 

sua garantia é limitada às condições de uso e aplicação do produto.  

 

8. Manutenção 

 Limpeza da superfície com pano úmido em água. Em caso de rasgos e 

rupturas o produto deverá ser removido e substituído  por nova reaplicação. 

 

9. Serviços Técnicos 

 Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone (11) 4223 – 

8890 ou E-mail: vendas@effectus.com.br.  
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