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1. Apresentação 

 

Surgido em 1944, o silicone representou uma classe inteira de substâncias sintéticas, não usuais e de 
propriedades inesperadas e foi o resultado do trabalho da General Eletric Company que se iniciou com o 
desenvolvimento do silicone em 1932*. 

GE Silicones percorreu um longo caminho desde e desde então dedica-se a ir além para resolver os 
desafios que seus projetos enfrentam. Trazemos décadas de inovação e dedicação para você, desde as 
solas das botas que deram o primeiro passo na Lua, até os selantes de alta performance usados na 

restauração do Empire State Building. 

Ao trabalhar perto, com você e entendendo claramente suas necessidades, nós podemos ajudar com 
nossas inovações de silicone para trabalharem no seu empreendimento. GE Silicones Sealants e Coatings 
tem força, resistência e longevidade para garantir que seu projeto estará protegido por muito tempo.  

* Fortune Volume XXXV, Número 5, Maio 1947” 

História 

Como um dos primeiros pioneiros de selantes de silicone em 1950, GE Silicones continua a liderar o setor 
com um compromisso inabalável com pesquisas, inovação e serviço. Em 2006  a Momentive Performance 
Materials (Momentive) comprou a GE Advanced Materials, tornando-se licenciada exclusiva dos selantes  
e coatings da marca GE. 

Hoje a Momentive mantém o legado de liderança e excelência, oferecendo a linha completa de silicones 
para envelopamento e recuperação de telhados, para vedação conta intempéries, envidraçamento 
estrutural, vidros insulados, fachadas de pele de vidro e aplicações especiais. Com décadas de experiência 
em novas construções e restaurações, nosso time trabalha para proteger seu projeto, para que você 
possa construir com segurança. 

 

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.  

mailto:ASSISTENCIATECNICA@MOMENTIVE.COM
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2. Introdução 

Este manual tem como finalidade orientar e informar os usuários do silicone estrutural GE sobre 

o correto uso do silicone e os procedimentos envolvidos no processo. 

Aqui você encontrará informações sobre os tipos de silicone estrutural, a preparação que 

antecede a colagem, limpeza, aplicação, testes de qualidade e acompanhamento do processo. 

Os procedimentos descritos neste manual informam as condições gerais para a aplicação dos 

selantes da GE Silicones para construção civil.  

Garantia Estendida  

Ao seguir os procedimentos deste manual, você irá garantir um perfeito desempenho do selante. 

Para receber a Garantia Estendida da Momentive para os produtos GE Silicones, esses procedimentos 

devem ser seguidos em sua totalidade 

3. Tipos de Selante Estrutural 

A Momentive com a linha GE Silicones possui selantes de silicone estruturais com altíssima 

tecnologia e de diversas aplicações utilizados no mundo todo. A seguir, mostramos os tipos de selante 

utilizados para aplicação em envidraçamento estrutural. 

A GE Silicones possui dois tipos de selante de silicone para colagem estrutural, o 

MONOCOMPONENTE e o BI-COMPONENTE, apresentados abaixo. 

3.1. Selante estrutural mono componente 

Os selantes mono componentes GE SSG 4000ac são fornecidos em sachê de 591ml ou 

cartucho de 299ml. O SG4000ac cura de 2 a 3mm por dia e depende da temperatura e da 

umidade para sua reação acontecer, podendo variar de 4 a 7 dias dependendo do tamanho da 

junta. Conferem mais praticidade na aplicação e no controle do processo de colagem uma vez 

que vem pronto para o uso. Não utiliza primer na maioria das 

aplicações. 

3.2. Selante estrutural bi componente 

Também conhecido como 24horas, os selantes bi componentes 

curam de um dia para o outro, podendo ter os quadros levantados a partir 

de 12 horas. Fornecido em kits (tambor+balde), o GE SSG4600 bi 

componente é o único silicone estrutural que não utiliza primer, 

proporciona adesão a partir de 3horas e tem consumo do kit 

balanceado de praticamente 1 base para 1 catalizador. Também 

pode ser utilizado na versão em cartucho e é ideal para projetos 

acima de 3000m2 de pele de vidro. 
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4. IMPORTANTE – Primeiros Passos Antes de Começar a Colar 
 

1. Solicitar o cálculo da junta e dimensionamento de Silicone GE à MOMENTIVE. 

2. Enviar todos os substratos da obra para realização do Teste de ADESÃO E COMPATIBILIDADE. O 

endereço para envio das amostras encontra-se no rodapé deste formulário. 

3. Seguir as orientações de boas práticas e preencher os formulários com resultados dos testes de 

acompanhamento. 

4. A qualquer momento visitas técnicas podem ser solicitadas para acompanhamento da colagem. 

5. Para a solicitação da garantia de 20 anos, os passos acima devem ser seguidos e a colagem deve 

ser realizada na íntegra com silicone estrutural GE. 

6. Ao final da colagem, reunir toda a documentação e solicitar a garantia.  
7. É obrigação do fabricante de esquadria e da equipe de colagem terem conhecimento das 

exigências da ABNT NBR 15737 que normatiza a colagem de vidros com selante estrutural. 

 

 

          
 

 

 

5. Procedimento de Colagem  
 

5.1. Local da Colagem 

O local de colagem dever ser amplo, limpo, iluminado e arejado. O acesso dever ser restrito 

apenas à equipe de colagem sem fatores contaminantes como o preparo de cimento, paredes sendo 

lixadas, etc. Em caso de obra, segregar o espaço para minimizar entrada de pó e poluentes. Recomenda-

se jogar água no piso 2 vezes por dia para fixar sujeiras. 

 

 

Deverá ser enviado à MOMENTIVE: 

VIDROS: 2 peças de 30cm x 30cm 
PERFIL ALUMINIO: 4 peças de 30cm 
CHAPAS DE ACM: 2 peças de 30cm x 30cm 
ESPAÇADORES PE: 60cm de cada tipo 
GAXETAS EPDM: 60cm de cada tipo 
TIJOLOS: 2 peças por selante 
PEDRA/CONCRETO: 2 peças de 30cm x 30cm 
 
Para outros elementos de fechamento 
consultar o departamento técnico da 
MOMENTIVE. 
 

OBS.: Os dados das amostras devem ser preenchidos no formulário de solicitação de testes (PTR) disponível na página 21 

desse manual 
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Testes de campo e formulários 

A colagem de vidros com silicone estrutural é de grande responsabilidade e exige cuidados para garantir 

que todos os procedimentos estão sendo seguidos. Para isso os formulários de qualidade devem ser 

preenchidos diariamente e conferidos por um responsável da qualidade. 

No caso do silicone bi componente o teste do copinho e o teste borboleta devem ser feitos 

sempre ao ligar o equipamento, anotados, as amostras identificadas e guardadas para futuras vistorias.  

 

5.1.1. Teste borboleta (Teste exclusivo para selantes bi componentes) 

O Teste Borboleta deve ser feito sempre ao ligar a máquina. As folhas identificadas com a data e 

lote devem ser guardadas em uma pasta e os resultados anotados no “Anexo 2 – Ficha de qualidade do 

produto”.  

A seguir, uma ilustração simplificada do passo a passo da execução do teste borboleta. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Teste do copinho - snap test (Teste exclusivo para selantes bi componentes 

Conferir e anotar o tempo que leva para atingir o passo 6. Esse tempo deve ficar entre 40 e 120 

minutos dependendo da temperatura, umidade do ar e proporção de mistura do catalizador, porém 

mudanças superiores a 15 minutos nos tempos normalmente atingidos devem ser notificadas a 

assistência técnica Momentive. 

O Teste do Copinho (Snap Time) deve ser guardado para futuras vistorias, devidamente 

identificado com data, hora de início e término e os resultados anotados no “Anexo 2 – Ficha de 

qualidade do produto”.  
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5.2. Teste in loco – Ensaio inicial de adesão 

Este ensaio é um procedimento para a verificação da adesão do selante nos perfis de alumínio e 

nos vidros utilizados na obra. É simples e dá mais segurança ao processo. Este ensaio deve ser realizado 

periodicamente durante a colagem (ex.: Troca do lote do selante, troca do lote do perfil, ou sempre que 

achar necessário). 

O procedimento consiste em: 

• Limpar a superfície a ser avaliada com álcool isopropílico. Aplicar o primer, quando 
indicado pela Momentive. 

• Colar um pedaço de fita adesiva em uma parte da superfície para facilitar o puxamento. 

• Aplicar um cordão de selante de aproximadamente 200mm de comprimento x 25mm de 
largura x 6mm de espessura.  

• Após a cura do selante utilizar um estilete para promover falhas/cortes entre o silicone e 
o perfil e puxá-lo perpendicularmente ao substrato, o silicone deve romper no ponto do 
corte e não descolar do substrato para que o resultado esteja de acordo. 

As figuras abaixo ilustram o procedimento do teste in loco. 

   

 
 

6. Limpeza dos Perfis e Vidros 
 

Uma das exigências para a perfeita adesão do selante é uma superfície totalmente limpa. A 

limpeza adequada é feita usando-se o método dos “dois panos”. Esta seção fornece informação sobre 

solventes de limpeza e procedimentos gerais de limpeza para os substratos. 

 

Solventes: 

São produtos químicos responsáveis pela limpeza das partes a serem unidas pelo silicone antes 

da colagem. Os solventes não podem ser diluídos ou misturados a qualquer outro produto químico, 

principalmente água. 

 

                                         Procedimento para o teste in loco 
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Recomenda-se que, ao fracionar o solvente em embalagens menores, sejam utilizados frascos 

adequados para essa finalidade. Os frascos devem estar limpos, secos e isentos de resíduos de qualquer 

outro produto químico que não seja o solvente utilizado na limpeza. Embalagens PET poderão ser 

utilizadas desde que atendam às exigências de limpeza e estejam devidamente identificadas.  

Embalagens de detergente, óleo ou outros produtos químicos não devem ser utilizadas para 

fracionamento sob risco de contaminação e prejuízo da adesão. 

O principal solvente utilizado é o Álcool Isopropílico (isopropanol ou IPA). Porém, outros tipos de 

solventes podem ser empregados de acordo com o tipo de sujeira encontrada no substrato. 

Outros solventes que podem ser utilizados em situações especiais são: 

• Tolueno (Toluol) 

• Xileno 

O departamento técnico da MOMENTIVE deverá ser consultado antes da mudança da 

natureza do solvente. 

 

6.1. Procedimento de Limpeza 

• Utilizar pano branco, limpo e seco ou gaze de aproximadamente 10 cm x 10 cm; 

• Aplicar álcool isopropílico ao pano ou a gaze; 

• Esfregar vigorosamente o perfil 
até que obtenha limpeza total da 
sujeira; 

• Simultaneamente utilizar um 
pano seco e limpo com a outra 
mão; 

• Esfregar para secar o perfil onde 
foi passado o pano anterior antes 
da evaporação do solvente;  

• Verificar se o segundo pano está 
limpo, caso não esteja, recomeçar 
a limpeza; 

• Se recomendado, aplicar o primer 
derramando uma pequena 
quantidade do produto para 
umedecer a gaze; 

• Aplicar de leve a gaze no perfil, 
depositando uma leve camada do produto em um único sentido; 

• Caso sinta a gaze seca, reaplicar um pouco do primer e terminar o quadro. 

• Deixar secar de 3 a 5 minutos de acordo com a temperatura ambiente; 
 
Obs.: 1 – Após limpeza ou primer aplicado, o quadro deverá ser colado em no máximo 30min. 

           2 – ATENÇÃO: OS SELANTES GE SÃO COMPATÍVEIS SOMENTE COM PRIMER DA GE SILICONES. 

 

Limpeza com o método "dois panos" 
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7. Colocação dos Espaçadores 
 

Após a limpeza dos quadros, 

pegar o rolo de espaçador autoadesivo 

para aplicar no quadro e aplicar seguindo a 

borda interna do perfil retirando a fita 

antiaderente e pressionando a espuma. 

Repetir a mesma operação para todos os 

quadros.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Posicionamento dos Vidros 
 

Os vidros devem ser acomodados sobre os 

quadros com a etiqueta para cima. 

Posteriormente, alinhar os quadros de 

alumínio com os vidros, como mostra a 

figura ao lado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aplicação dos espaçadores 

Posicionamento dos vidros 
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9. Aplicação do Selante 
 

Existem alguns cuidados a serem seguidos durante a aplicação do selante: 

• O quadro não pode estar 
quente, por isso recomenta-se 
que não tenha luz solar direta 
nos mesmos. Quadros quentes 
aceleram a cura a ponto de 
formar bolhas e prejudicar o 
resultado de adesão. 

 

• Se necessário aplicar fita crepe 
na borda do quadro para 
facilitar a limpeza e evitar o 
contato com a gaxeta de epdm. 

• Aplicar o selante com o bico 
perpendicular à junta para 

preencher totalmente o espaço; 
 

• Aplicar o selante em ritmo e pressão regular deixando um ligeiro excesso para fora da junta. 
 

10. Acabamento e Espatulação 

O acabamento dos quadros colados deve seguir os seguintes passos: 

• Com a espátula larga (10 ou 
12 cm), compactar o selante 
na junta. Posteriormente, dar 
acabamento alisando o 
produto de maneira 
uniforme. 

 

• Retirar as fitas crepes 
imediatamente caso tenham 
sido utilizadas; 

 

 

• Limpar as sujeiras de silicones 
deixadas nos vidros com pano 
umedecido com álcool 
Isopropílico; 

 

• Levar os quadros até a área de estocagem evitando torções e na posição horizontal. 
 

 

Aplicação do selante de silicone 

Espatulação 
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11. Armazenamento 

Estocar os vidros em posição horizontal. Deixar o silicone curar conforme orientação do boletim 
técnico do produto utilizado com o auxílio de prateleiras ou tocos de madeira conforme ilustrado. 

Jamais apoiar um quadro sobre o outro, pois o espaçador de polietileno não tem capacidade de 
sustentar o peso de outro quadro e será esmagado expulsando o silicone da cavidade reprovando a 
aplicação caso essa orientação não seja respeitada. 

 
 
 

 

                 

 

 

 

 

 

12. Liberação dos Quadros 

A liberação dos quadros deve ser feita após a cura e somente após o controle de qualidade 
realizar o teste de adesão.  Este teste faz referência ao anexo F da norma ABNT NBR 15737 e verifica se o 
silicone está: 

• Totalmente curado quando não suja a faca ou as mãos com produto fresco. 

• Aderido ao vidro e ao alumínio 

• Não apresenta bolha superficiais ou internas 

12.1. Procedimento para o teste de adesão ou puxamento 

• Testar a adesão no alumínio fazendo um corte de 15 cm rente ao vidro 

• Fazer um corte de 10 cm rente ao alumínio com cuidado para não estragar a pintura ou 
anodização. 

• Puxar a tira de silicone até rasgar conforme Figura “Teste de adesão” da página 12. 

• Repetir o teste no lado do vidro. 

• O teste está aprovado quando: 
a) A junta de silicone rasga no ponto aonde termina o corte no alumínio.  
b) A junta de silicone está uniforme sem presença de bolhas. 

 Armazenamento e estocagem dos quadros prontos 

A instalação dos quadros deve ser realizada somente após a execução do teste de 
adesão por um funcionário responsável pela qualidade na razão de 1:10 vidros. 
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c) A junta de silicone está 100% curada. 
d) A junta de silicone está dentro das medidas especificadas pelo laudo de “cálculo de junta”. 

• Após o teste, destacar com a lâmina o silicone restante do corte e preencher a área com silicone 
estrutural imediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

 

                                    
• Identificar a amostra com data e lote e guardar como evidência do teste. 

•  Preencher o resultado do Diário de colagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 

Cuidado, o silicone estrutural pode não aderir ao substrato se as superfícies não estiverem 
corretamente preparadas e limpas antes da aplicação do selante estrutural. 

Utilizar os materiais adequados e seguir os procedimentos de limpeza das superfícies é vital para 
uma aderência duradoura do silicone. 

Teste de adesão 

Identificação da amostra e preenchimento da ficha de qualidade. 
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12.2. Descolagem total – Deglazing 

A descolagem total, “DEGLAZING”, é um teste mais rígido que o teste de arrancamento exigido pela 

ABNT15737, 1 teste nos primeiros 10 vidros, 2 testes nos próximos 100 vidros e 1:100 daí por diante e é 

fundamental para analisar os seguintes pontos: 

• Boa adesão em todo o quadro, vidro ou elemento de fechamento 

• Preenchimento total da junta 

• Análise do tamanho da junta 

• Cura do selante 

Após o teste os resultados devem ser anotados no Diário de Colagem. 

 

 

 

 

 

 

 
Teste no vidro Teste no Alumínio 
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13. Aplicação de Silicone Estrutural na posição Vertical e Troca de Vidro na 
Fachada 

 

A aplicação do silicone estrutural na vertical é indicada para trocas de vidros 

danificados, reparos e manutenções e deve seguir os mesmos procedimentos acima 

mencionados. Porém, cuidados adicionais devem ser observados em relação ao 

presilhamento. Durante a retirada dos vidros danificados, deve-se garantir que os 

mesmos não venham a cair no momento da manutenção. As presilhas normalmente são 

confeccionadas pela empresa responsável pela troca dos vidros e devem por si só 

suportar o peso total do vidro. 

A junta de silicone do vidro a ser trocado deve ser cortada com o auxílio de 

estilete, cabo de aço ou faca apropriada. O silicone restante deve ser retirado e nesta 

etapa é necessário muito cuidado para não riscar ou danificar a pintura/anodização da 

superfície do alumínio. 

        

 

 

 

 

No momento da aplicação do silicone 

estrutural, os substratos não devem estar quentes, 

acima de 27ºC, ou sob o Sol direto. Deve-se escolher 

um momento em que a fachada esteja protegida da 

luz solar e os substratos em uma temperatura inferior 

a 27ºC. A não observância desse detalhe pode causar 

efeito de bolhas que diminuem a resistência do 

silicone tornando o resultado final não aceitável. 

   A remoção do presilhamento só poderá ser efetuada 

após execução do procedimento de teste de adesão 

conforme item 12.1 desse manual. 

 

 

13.1. Relação de Cura para cada tipo de selante 

Tabela 1 - Relação do tempo de cura para cada tipo de selante 

Selante Momentive/GE Silicones Tipo do Selante Tempo de cura 
SSG 4000AC Mono componente 2 mm por dia 

SSG 4600 Bi Componente 24 horas 

 
 

 

Ilustração do sistema de colagem na vertical com 

detalhe do presilhamento. 
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14. Problemas e Soluções 
 

Nesta seção apresentamos alguns problemas comuns que podem ser observados durante a 

aplicação com o selante estrutural e como repara-los de maneira correta. O departamento técnico da 

Momentive pode ser contatado a qualquer momento pelo e-mail assistenciatecnica@momentive.com. 

 

PROBLEMA 1: Bolhas dentro e fora do silicone, se cortar o selante ao meio é possível ver bolhas em 

toda a borracha. 

Causa: Substratos quentes com exposição ao sol antes da 

aplicação ou quadros curando sob o sol após aplicação 

podem gerar bolhas internas o que afeta a qualidade do 

silicone curado. 

 

Solução: Descolar os quadros, limpa-los e repetir a operação sem incidência direta do Sol antes ou depois 

da aplicação até a cura. 

 

PROBLEMA 2: Bolhas superficiais na área de contato com o Alumínio ou Vidro 

Causa: O solvente utilizado na limpeza não secou antes da 

aplicação do silicone isso pode acontecer principalmente em 

ambientes mais frios que dificultam a evaporação e quando 

não usado um segundo pano para secar o solvente. 

 

Solução: Descolar os quadros, limpa-los passando um pano úmido com solvente de limpeza e outro seco 

em seguida. Nos dias mais frios o solvente pode ter mais dificuldade em evaporar, redobrar a atenção 

nessas situações.  

Observação: 

O tipo de bolha abaixo pode aparecer na junta de silicone ou por alguma bolha no momento do 

envase no cartucho (para silicone mono componente) ou por algum pequeno vazamento na pistola de 

aplicação e não afeta a qualidade do produto aplicado. 
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PROBLEMA 3: O teste de adesão mostra que o silicone não aderiu ao substrato. 

Causa 1: Verificar se foi indicada utilização de primer. Se sim provavelmente o primer não foi aplicado 

Solução 1: Quando identificado problema de adesão o teste de adesão deve ser feito em todos os 

quadros daquele lote, um a um. Quadros reprovados devem ser refeitos. 

 

Causa 2: Verificar o processo de limpeza com a equipe de colagem. Falhas no processo de limpeza podem 

gerar problemas de adesão 

Solução 2: Quando identificado o problema de adesão o teste de adesão deve ser feito em todos os 

quadros daquele lote, um a um. Quadros reprovados devem ser refeitos. 

 

PROBLEMA 4: O silicone não aderiu ao perfil em alguns pontos 

Causa 1: Resíduos de óleos de corte e usinagem, por exemplo, podem contaminar os perfis. Se for 

verificado problemas de adesão a limpeza deve ser o primeiro ponto a ser revisto. Dentre as falhas de 

limpeza as causas mais comuns são: 

• Utilização do mesmo pano em vários quadros 

• Não utilização do processo dos 2 panos 

• Uso de solventes inadequados como álcool hidratado 

Solução: Reprovar o lote e refazer o processo de colagem desde o início. 

 

EXEMPLO 
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PROBLEMA 5: o silicone está em contato com o EPDM ou outro material incompatível 

Causa 1: mal acabamento, aplicação das gaxetas antes da espatulação sem o de uma máscara ou fita 

crepe na hora da Espatulação para proteger o contato.  

O ideal é que se use gaxetas de silicone aonde houver proximidade com o silicone estrutural afim de 

evitar a contaminação, ou aplicar a gaxeta apenas após a aplicação do silicone, ou proteger a gaxeta com 

uma fita crepe que deve ser retirada após a aplicação do silicone. 

Solução:  

Remover ou cortar o silicone em contato com as gaxetas ou materiais incompatíveis evitando dessa forma 

as pontes de contaminação. A não correção desse problema afeta a garantia de adesão de longo prazo e 

pode gerar acidentes graves com a queda de vidros devido à perda de adesão em casos mais severos de 

contaminação.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Errado 

Errado 

Errado 

Certo 
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PROBLEMA 6: o silicone está abaloado ou foi expulso do espaço da junta 

Causa 1: sobrecarga sobre o quadro no momento da cura que acaba esmagando o calço de apoio e 

expulsando o silicone da cavidade dando o formado abaloado. 

 

Solução: Não suportar o peso de um quadro sobre o outro no momento da cura. Deve-se usar prateleiras 

para armazenagem durante o processo de cura. Outro motivo pode ser em caso de vidros muito pesados 

que a espuma de polietileno não suporte o peso, nesse caso precisa analisar a substituição por uma 

espuma mais resistente ao peso do vidro utilizado no projeto. 

O quadro deve ser refeito, pois quando ocorre o esmagamento ocorre também a diminuição da altura do 

silicone. 

 

 
 

 

 

mailto:ASSISTENCIATECNICA@MOMENTIVE.COM
http://www.ge.com/silicones


Manual de Colagem – Silicone Glazing 
Versão 09/2019 

 

 

Momentive - Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, km 78,5 -  Itatiba/SP     Telefone (11) 4534-9779   - 

assistenciatecnica@momentive.com          www.ge.com/silicones Página 19 de 25            

15. Fluxograma para Obtenção da Garantia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunir toda a documentação 

referente ao projeto (Cálculo da 

Junta, Laudo de Adesão, 

Formulários de Acompanhamento 

de Colagem, etc.) e enviar para o e-

mail: 

assistenciatecnica@momentive.com 

Enviar as amostras de todos os 

substratos (Perfil metálico, 

espaçadores ou calços, guarnições 

de EPDM, vidros, etc.) para 

realização dos testes de adesão e 

compatibilidade. 

 

Solicitar à Momentive o cálculo da 

junta de silicone para o projeto.  

Seguir as orientações do manual 

em sua totalidade e efetuar os 

registros dos testes de qualidades 

nos formulários especificados 

neste manual 

1º Passo 2º Passo 

3º Passo 4º Passo 

Seguindo os 4 passos acima, será emitido o certificado de garantia: 
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16. Passo a Passo da Colagem Estrutural 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Conferir a máquina 

Limpeza 

Aplicação do Espaçador 

Acabamento com Espátula 

Armazenamento 

Teste de Adesão 

Aplicação do Silicone Preenchimento do Formulários 
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17. Formulário de Solicitação de Testes 
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18.Modelo de garantia 
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19. Diário de colagem
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O Silicone Estrutural bi componente SSG4600 foi desenvolvido para atender às 

necessidades de construções na região da Ásia que sofrem com constantes terremotos e 

tempestades. Por esse motivo apresenta características técnicas superiores aos silicones 

anteriores. Porém, sua aplicação depende de cuidados especiais de preparação. 

 

O Catalizador SSG 4603B possui em sua 

formulação o óleo de silicone que tem a 

função de um veículo que auxiliará na mistura 

com a base SSG 4600A. Este óleo poderá 

migrar para a superfície do catalizador, 

fazendo com que seja necessário 

homogeneizar o material antes do uso. A falta 

de homogeneização do catalizador poderá 

promover o aumento no tempo de tack do 

selante após aplicado e isso provocará a 

sujidade de objetos que entrarem em contato 

com o selante.  

20. Preparação do Catalizador – 
SSG4603 parte B 

NOTA: as propriedades físico-químicas e de adesão do selante não se alteram, mesmo 

apresentando aumento no tempo de tack. 

 

A perfeita homogeneização do catalizador contribuirá para: 

• Uniformidade da mistura final 

• Uniformidade da cor do selante 

• Consistência das propriedades físico-químicas do selante. 

 

Mais informações: 

assistenciatecnica@momentive.com 

• Adesão sem a necessidade de uso de primer em todos os substratos testados até 
o momento 

• Adesão em até 3hs depois da aplicação 

• Tensão de ruptura maior que outros silicones estruturais encontrados no mercado 

• Coeficiente de trabalho superior 

• Maior elasticidade características  

 

A – Separação de óleo no catalizador   B – Misturador utilizado 
acoplado a uma furadeira de impacto ou martelete rotativo. 
 


