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SILMINNER FLASH

Selante híbrido de alto módulo e cura rápida
para fixações Instantâneas em geral
Descrição
O MS Híbrido SILMINNER FLASH é um selante monocomponente à base de polímero MS de alta perfomance e “high tack”,
especialmente desenvolvido para as mais diversas aplicações de colagens técnicas.
O SILMINNER FLASH é um produto tixotrópico, estável e após a rápida vulcanização, resulta em uma borracha elástica
com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo oucagentes climáticos.

Aplicações
O SILMINNER FLASH é recomendado para as seguintes aplicações:
• Colar, Selar ou Vedas diversos substratos como: Vidros, Concretos, Alvenaria,
Superfícies Metálicas, Granitos, Mármores outras pedras em geral;
• Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais;
• Colagens e fixação de Pias, Cubas e Vasos Sanitários;
• Espelhos e Molduras em geral;
• Juntas de Vedação, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes
de dilatação porém com movimentação máxima de até 25% (alto módulo);
• Aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral.

Embalagem
Cartucho 400g

Código
4400 280
4400 281

Cor
Branco
Cinza

Limitações
• Não é recomendado para contato direto com alimentos;
• Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo
ou que sejam vulcanizados com enxifre;
• Não é recomendado para colagens de vidros do tipo
Structural Glazing.

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por
nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a
exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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