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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

MULTIFIX FIXA SELA MÓVEIS | Adesivo Selante 
 

MULTIFIX SELA MÓVEIS é um selante não tóxico especialmente desenvolvido para selagem de móveis. 

Adere a todos os tipos de madeiras, compensados e MDF, podendo ser utilizado tanto para selagem  de 

emendas no próprio móvel quanto para vedação de frestas existentes entre o móvel e a parede, 

impedindo o acúmulo de sujeiras, infiltração de umidade e proliferação de bactérias causadoras de 

bolores e deformidades.  Obs.: Não recomenda a utilização em materiais à base de polipropileno, 

polietileno, silicone e PTFE. 

 

Instruções de Uso: 
As superfícies a serem seladas devem estar limpas e secas. Cuidado ao aplicar sobre móveis recém-

instalados, pois em geral estão encobertos por uma fina camada de serragem, sendo necessário removê-

la antes de aplicar. Para delimitar a área de aplicação e evitar desperdícios, use fita crepe nas bordas.   

Corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-o na embalagem. 

Insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique o adesivo entre o móvel e a parede. Para aplicações em 

gabinetes de pias, aplique também na junção entre o móvel e a pedra, impedindo possíveis infiltrações 

de água. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. Em caso de peças 

pesadas, utilize suporte ou calço até a cura total do adesivo, que ocorre em 24 horas. Com auxílio de uma 

espátula de ponta arredondada, finalize a aplicação e remova a fita crepe.  Por não ser um produto 

químico perigoso, o acabamento também pode ser feito com as pontas dos dedos umedecidas com água 

e sabão ou detergente. Eventuais resíduos devem ser removidos com pano úmido ou papel toalha 

imediatamente após a aplicação. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material 

vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar. 
 

Causas Prováveis de Problemas  

 Locais aonde existem excessos de água antes da aplicação (local deve estar totalmente seco). 

 Falta de produto não fazendo com que o mesmo preencha o espaço. 

 Excesso de umidade devido a umidade externa. 

 

Propriedades:  
 Tempo de secagem inicial: 30 minutos; 

 Tempo de secagem para superfícies porosas: 24 horas (25°C/65% UR); 

 Tempo de secagem para superfícies lisas: 48 horas (25°C/65% UR); 

 Evita infiltração e combate a umidade; 

 Após cura, resiste a temperaturas de -20°C a 80°C; 

 Rendimento aproximado (cordão de 2 mm): cartucho de 360 g aplica até 50 metros lineares. 

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/
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Dados Técnicos: 
Especificações 

Aspecto Pasta homogênea 

Cor Branca 

Densidade (g/mL) Aprox. 1,20 

Validade 24 meses 

 

Embalagens:  
Caixa com 12 cartuchos de 360 g. 

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens. 

 
Estocagem:  
Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto 

em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado. 

 

Segurança:  
Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 

informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça 

atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, 

considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. O produto antes da cura é 

bastante pegajoso e por esta razão recomenda-se o uso de luvas e óculos de segurança. Se tocar na roupa, 

ela será manchada instantaneamente, portanto, utilize avental de proteção. 

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.  

 

Em caso de emergência, entre em contato com: 
CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA  

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

(011) 3069-8571 – 08000.148.110. 

 

Suporte Técnico: 
O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e 

processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. 

 

 

 

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000. 
 
A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver 
confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer 
propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação 
geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade 
de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco 
envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidil ite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de 
todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras. 

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/

