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MULTI SEALANT  OBRA-PRO® SMS65 
 

Aplicações: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Usos industriais:             

OBRA-PRO®SMS65 tem excelente adesão e grande compatibilidade com os 

mais exigentes materiais da indústria moderna e da construção civil: 
 

� Selo em sistemas de pele de vidro e estrutural glazing para fita VHB. 

� Espelhos, PVC, policarbonato, plásticos técnicos, fibra de vidro, acrílicos e 

vedações termo acústica. 

� Vidros laminados, aramados, especiais e refletivos. 

� Galvanizados, alumínio, aço inox, entre outros metais. 

� Juntas em: vidros, alumínio, concreto, granito, painéis pré-moldados, 

pedras, cerâmicas e madeiras. 

� Juntas em balanço e que exijam maior movimento. 
 

 

Máquinas, equipamentos, indústria naval, containers, coberturas, etc. 
 

Toda superfície deve estar limpa, seca e desengordurada. 
 

 

Propriedades: Adere aos mais diversos tipos de materiais da construção e indústria. 

Não corroí metais nem ataca materiais alcalinos e não mancha. 

Permanece flexível mesmo às mais variadas temperaturas. 

Não propaga chamas (auto extinguível). 

Mantém suas características de pega e elasticidade mesmo com a ação dos 

raios UV. 
 

Resistência Química 

e Envelhecimento: 

Depois de curado, cola e veda a maior parte dos materiais de maneira durável, 

tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, 

 UV e ozônio. 

Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, porém não colocar em 

contato com combustíveis, pois pode haver inchaço e descolamento. 
 

Características 

Técnicas:  

 

Aspecto: consistência pastosa, similar à borracha após a cura. 

Tempo de formação de pele: 6 a 20 minutos 

Densidade aproximada: 1,03 

Velocidade de cura: 1-2mm/dia 

Resistência à temperatura em serviço: -50°C a 200°C 

Tensão de ruptura: 0,65 Mpa 

Movimento da junta em serviço: +/- 40% 

Atende as normas internacionais: ASTM C -920, TT-S 001543ª, TT-S 00230C 
 

Cores disponíveis: incolor, branco e preto. 
 

Embalagem padrão: Cartucho com 300g. – Caixa c/ 24 unidades. 

Validade do produto: 12 meses 
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