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 Borracha de silicone isolante de alta resistência para uso em equipamentos submarinos de 
produção de energia 
 

Características e 
Benefícios 
 

• Alta resistência à tensão 
• Alta capacidade de alongamento 
• Termicamente estável 
• Baixa condutividade térmica 
• Borracha de silicone bicomponente que vulcaniza a temperatura ambiente (RTV) 
• Material durável e flexível com excelentes propriedades de isolamento 
• Excelente adesão de silicone em silicone para criação de juntas resistentes 
• Material é fácil de aplicar, com bom tempo de trabalho 
• Reação de cura de adição sem subprodutos 
 

Composição • Borracha de silicone bicomponente fornecida como um líquido fluido que cura como 
uma borracha flexível translúcida ou amarela, dependendo da seleção do agente de 
cura 

 
Aplicações • Isolamento térmico e revestimento de proteção para aplicação em componentes de 

equipamentos submarinos para imersão em águas profundas 
 

 
Propriedades Tipícas 
Atenção: Estes valores não devem ser utilizados na preparação de especificações. 
 

Propriedade Unidade Valor 

Aparência (conforme curado)  Amarelo 

Viscosidade (base) cP 55,000 

Viscosidade (agentes de cura) cP 300 

Conforme catalisado em proporção 10:1, por peso   

Tempo de trabalho a 25°C (77°F) minutos 90 

Tempo de cura a 25°C (77°F) horas 12 

Conforme curado – propriedades físicas   

Gravidade específica  1.08 

Solidez no durômetro – Shore A  40 

Resistência à tensão MPa 5.5 

Alongamento % 325 
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Propriedades Tipícas (Continuação) 
 

Propriedade Unidade Valor 

Condutividade térmica (seco 0°C a 100°C) W/mK 0.186 

Condutividade térmica (envelhecido molhado) W/mK 0.189 

Calor específico CP a 135°C J/g/°C 1.70 

Tm °C -46 

 
Descrição O isolamento de borracha de silicone DOWSIL™ XTI-1003 RTV é uma borracha de silicone 

bicomponente criada como material flexível que mantém excelente estabilidade mesmo em 
condições extremas. Essa borracha de silicone de alta resistência é curada em temperatura 
ambiente por meio de uma reação de adição em espessura ilimitada, independentemente 
da configuração da peça ou do grau de confinamento. 
 

Como Usar Preparação Do Molde 
O molde deve ser completamente limpo usando-se um solvente apropriado para remover 
qualquer gordura, óleo ou outra contaminação da superfície. Algumas substâncias 
contaminantes podem inibir ou até mesmo impedir a cura da borracha de silicone 
DOWSIL™ XTI-1003 RTV, portanto é necessário cuidado para garantir que todas as 
superfícies estejam limpas, incluindo cantos e fendas. 
 
Um leve “sopro” de ar comprimido é recomendado, caso o molde tenha relevos ou rebaixos 
complexos. 
 
Um desmoldante deve ser aplicado na superfície para facilitar a liberação do molde. É 
recomendável que as áreas onde o material ficará sobre silicone moldado (formando uma 
junta) não tenham desmoldante, para não reduzir a capacidade de o material aderir a si 
mesmo. 
 
Se for necessária união adicional para aumentar a adesão ao revestimento contra corrosão 
ou outro substrato, é recomendável usar um primer. Entre em contato com o representante 
local da Dow para obter recomendações do primer apropriado para unir o substrato 
desejado. 
 
Agente de Cura por Adição 
Os agentes de cura DOWSIL™ XTI-1003 RTV e base DOWSIL™ XTI-1003 RTV são 
produzidos como um sistema de duas partes em uma proporção de mistura de 10:1. 
Observe que variar a proporção do agente de cura DOWSIL™ XTI-1003 RTV não 
aumentará ou reduzirá o tempo de cura de forma perceptível. Isso pode, entretanto, 
resultar na redução das propriedades físicas da borracha curada, caso ocorram erros na 
proporção. Para garantir melhores resultados e cor consistente com o uso do agente de 
cura amarelo DOWSIL™ XTI-1003 RTV, é necessário misturar antes do uso, a fim de 
dispersar novamente o pigmento. O agente de cura deve ser adicionado imediatamente 
antes da aplicação, com o uso de um misturador mecânico com pouca ou nenhuma 
introdução de ar no sistema, visto que isso pode causar falhas no isolamento acabado. 
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Como Usar 
(Continuação) 

Moldagem de Material Catalisado 
Ao moldar a borracha de silicone DOWSIL™ XTI-1003 RTV com o catalisador, o ideal é 
bombear o material dentro do molde da parte inferior para a superior, a fim de evitar 
aprisionamento de ar. Para moldes grandes, é necessário incluir aberturas de ventilação 
nas partes superiores do molde para possibilitar a ventilação apropriada. Para moldes 
intrincados que tenham juntas e ângulos complexos, pode ser necessário ter várias 
aberturas de ar espaçadas ao longo da ferramenta. 
 
Tempo de Trabalho 
Durante a mistura do agente de cura com a base, a borracha de silicone DOWSIL™ XTI-
1003 RTV continua fluida por até 90 minutos, quando misturada em temperatura ambiente. 
 
Cura 
A cura da borracha de silicone DOWSIL™ XTI-1003 RTV ocorre por uma reação entre o 
polímero da base e o agente de cura. Essa polimerização normalmente requer 12 horas 
após a adição do agente de cura em temperatura ambiente (23°C). Em alguns casos, onde 
a aplicação ocorre em temperaturas abaixo da TA, é recomendável permitir a cura por 24 
horas ou até o material atingir sua rigidez final, antes de desmoldar. Esse material não se 
reverte ou despolimeriza, mesmo sob condições de temperatura elevada e confinamento. A 
vulcanização pode ser acelerada com o aquecimento do material catalisado. A velocidade 
com que uma seção espessa será curada depende do tamanho e do formato da peça e da 
capacidade de o calor penetrar durante a cura em temperaturas elevadas. 
 
Pode ser necessário aplicar um primer à superfície do substrato de revestimento contra 
corrosão para aumentar a adesão do isolamento DOWSIL™ XTI-1003 RTV no uso de 
serviço. Entre em contato com o seu técnico ou representante de vendas da Dow para 
obter mais informações. 
 
Inibição de Cura 
Todos os elastômeros de silicone de cura de adição são suscetíveis à inibição da cura ao 
entrar em contato com determinadas substâncias químicas. Materiais contendo aminas e 
enxofre são fortes inibidores para elastômeros de silicone como esses. É altamente 
recomendável que o equipamento de mistura, os materiais de formação de molde, as áreas 
a serem isoladas e até mesmo alguns desmoldantes sejam examinados para verificar seus 
efeitos de inibição antes do uso. A inibição pode ser identificada quando um elastômero 
catalisado está apenas parcialmente curado após 12 horas ou apresenta uma superfície 
pegajosa em contato com outro material. Se isso for observado, limpe a área afetada com 
um solvente apropriado. 
 

Precauções de 
Manuseio 

AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA 
UTILIZAÇÃO NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, 
LEIA AS FICHAS TÉCNICA E DE SEGURANÇA DO PRODUTO, ASSIM COMO AS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS PARA USO SEGURO, 
E INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E RISCOS À SAÚDE. A FICHA DE 
SEGURANÇA DO PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA DOW NA INTERNET 
DOW.COM, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE APLICAÇÕES DA DOW 
RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, ATRAVÉS DE UM DISTRIBUIDOR DA DOW, 
OU AINDA, LIGANDO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA 
DOW. 

 



 
   
Página 4 de 4 ®Marca da The Dow Chemical Company Catálogo No. 80-3715-11-0120 DOW 

Vida Útil e 
Armazenagem 
 

DOWSIL™ XTI-1003 RTV base e o DOWSIL™ XTI-1003 RTV catalisador devem ser 
armazenados em recipientes fechados abaixo de 50°C (122°F) para máxima estabilidade. 
Os materiais têm vida útil de 18 meses a partir da data de fabricação. 
 

Embalagem 
 

A base DOWSIL™ XTI-1003 RTV é fornecida em tambores de 200 kg e o agente de cura 
DOWSIL™ XTI-1003 RTV fornecido em baldes de 20 kg. 
 

Limitações Este produto não é testado nem representado como adequado para usos médicos ou 
farmacêuticos. 
 

Informação Sobre 
Saúde e Meio 
Ambiente 

Para atender as necessidades dos clientes em relação à segurança dos produtos, a Dow 
possui uma organização completa de gerenciamento de produtos e uma equipe de 
especialistas em segurança de produto e regulamentação disponível em cada área. 
 
Para obter informações adicionais, consulte o nosso site na internet, dow.com, ou seu 
representante local da Dow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA – LEIA CUIDADOSAMENTE  

As informações aqui contidas são oferecidas de boa fé e acredita-se que sejam precisas. Entretanto, uma vez que as 
condições e os métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, estas informações não deverão ser 
utilizadas em substituição aos testes do cliente, para garantir que nossos produtos sejam eficientes em termos de segurança e 
completamente satisfatórios para a finalidade destinada. As sugestões de uso não devem ser consideradas como indução para 
violação de qualquer patente. 
 
A única garantia da Dow é de que nossos produtos atenderão as especificações de vendas em vigor no momento da remessa. 
 
Seu único recurso para a violação de tal garantia está limitado ao reembolso do valor de compra ou à substituição de qualquer 
produto que esteja em desacordo com as especificações de garantia. 
 
NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A DOW REFUTA QUALQUER OUTRA GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR OU COMERCIALIZAÇÃO. 
 
A DOW NÃO RECONHECE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS. 
 

 


