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Alpatechno OBRA-PRO® MSP135 

Selante Adesivo OBRA-PRO® MSP135 

Selante adesivo de última geração, mono componente, a base de polímero de MS. 

Aplicações: 

Usos industriais: 

 Vedação em carrocerias, estruturas métalicas, caixilhos com alvenaria.
 Juntas em: PVC, concreto, alvenaria, granito, painéis ACM, cerâmicas, etc.
 Juntas em balanço,  dessolidarização, ou que exijam maior movimento.
 Vidros temperados, laminados, especiais e refletivos.
 Galvanizados, alumínio, aço inox, entre outros metais.
 Vedação em máquinas, equipamentos, indústria naval, containers,

coberturas, etc.

Propriedades: Adere aos mais diversos tipos de materiais da construção e indústria. 
Não corrói metais nem ataca materiais alcalinos e não mancha. 
Permanece flexível mesmo em temperaturas variadas. 
Não propaga chamas ( auto extinguível). 
Mantém suas características de pega e elasticidade mesmo com a ação dos 
raios UV. 

Resistência a 

intempéries: 

OBRA-PRO® MSP135 após curado,cola,veda, e isola a maior parte dos materiais 
por muitos, mantendo suas características inalteradas mesmo com a cão de 
agentes climáticos como: raio UV, chuva, água salgada, ozônio, poluição e frio. 
Resiste a grande parte de agentes químicos, ácidos e alcalinos inorgânicos 
diluídos. 

Características 
Técnicas:  

OBRA-PRO® MSP 135-Não curado 
Consistência pastosa homogênea. 
Tack free ( ASTM C 679-71):10 a 15 minutos 

Formação de pele: 20 a 30 minutos 

Velocidade de cura:2-3mm/dia 

Temperatura de aplicação:+5ª+50°C 

Perda de volume: imperceptível 

OBRA-PRO® MSP 135- Curado (após 4 semanas) 

Aspecto: similar à borracha 

Dureza Shore A (DIN 53505):30+-4 

Resistência à temperatura em serviço: -40°C a 90°C 

Alongamento de ruptura (DIN53504): 300-350% 

Módulo elástico 100% (DIN 53504):0,8-1,0MPa 

Resistência à tração (DIN 53504): 1,7-2,1 MPa 

Movimento da junta em serviço:+-25% 

Embalagem padrão: Cartucho com 410g. (Caixa c/ 12 unidades) / sachês com 840g (Caixas c/12 unidades)

Validade do produto: 12 meses 

Ao consumidor: a Alpatechno® com o escopo de Oferecer Soluções aos seus parceiros e consumidores mantém o seu departamento técnico a 

disposição para orientar o melhor uso e aplicação de seus produtos. 

Alpatechno Indústria e Comércio Ltda 

Rua Cabral de Menezes ,033 - Vila Gomes 
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