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Características e 
Benefícios 

 Adere a uma ampla variedade de materiais de encanamento e cobertura. 
 Cura neutra; não corrói aço galvanizado/revestido de zinco nem ataca concreto. 
 Excelente resistência a intempérie, radiação ultravioleta, vibração, umidade, ozônio, 

temperaturas extremas, poluição do ar, detergentes de limpeza e muitos solventes. 
 Vida útil longa; o selante curado permanece emborrachado de -50°C a +150°C sem 

criar rasgos, rachaduras, ressecar ou ficar quebradiço. 
 Capaz de suportar movimentos de até ±25% da largura original da junta. 
 Firme; pode ser usado em juntas verticais e suspensas. 
 Fácil de usar – monocomponente, sem mistura necessária. 
 Pode ser aplicado em qualquer estação. 
 Opções de cores: consulte abaixo. 
 

Aplicações  Aço 
 Aço revestido de zinco 
 Alumínio 
 Tijolo 
 Concreto 
 Cerâmica 
 Fibra de vidro 
 Borracha 
 Superfícies de esmalte queimado 
 Acabamentos pintados 
 Plásticos seletos 
 

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

Propriedade Unidade Valor 

Conforme fornecido – testado a 25°C, 50% de umidade relativa   

Fluxo ou escorrimento Minutos Zero 

Tempo de trabalho aproximado Minutos 10 

 
1. Quando um selante de silicone de grau arquitetônico for necessário, consulte a Dow. 

 
NOTA: estes valores não devem ser utilizados na elaboração de especificações. 
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Propriedades Típicas (Continuação) 
 

Propriedade Unidade Valor 

Tack free time 

     Translucent 

     Colors 

 

Minutos 

Minutos 

 

15 

25 

Profundidade da cura at 25°C mm profundidade/dia 1–2 

Conforme curado – após 7 dias a 25°C, 50% de umidade relativa   

Dureza – Shore A Pontos 32 

Tensão de ruptura máxima MPa 1.5 

Estabilidade térmica °C -50 – +150 

Capacidade de movimento Porcentagem ±25 

 
Descrição O Selante para encanamento e cobertura da DOWSIL™ Silicone 780 Plumbers and 

Roofers Sealant é um selante de silicone de cura neutra de alto desempenho desenvolvido 
para uso na vedação de coberturas, impermeabilizações, calhas, revestimentos de parede 
e acessórios para coleta de água da chuva feitos de chapas metálicas e alumínio. 
 

Como Usar Seis Etapas para Garantir a Vedação 
Etapa 1 Corrigir o Projeto da Junta: 
A correção do projeto da junta minimiza tensões sobre o selante, favorece a capacidade de 
movimento otimizada do selante, facilita a aplicação e reduz a chance de o selante se 
dividir e soltar, permitindo que subprodutos da cura saiam pela junta. 
 
Devido a variações na demanda local, determinadas cores poderão não ser mantidas em 
estoque em todos os países. 
 
Consulte a Dow para informar-se sobre a disponibilidade de cores e os prazos de entrega. 
A exatidão das cores ilustradas depende dos métodos de impressão. A Dow reserva-se o 
direito de alterar as cores sem notificação. 
 

 
 
As Diretrizes São: 
 
1. Largura mínima da junta de 6 mm. 
2. Profundidade mínima da junta de 6 mm. 
3. Para juntas maiores, a largura da junta deve ser maior do que a profundidade do 

selante (consulte a Figura 1, consulte o ponto 2. acima). 
4. Evite adesão em 3 lados; coloque um delimitador ou uma tira na base da junta para 

garantir que o selante tenha adesão apenas nas laterais da junta e fique livre para se 
movimentar à sua capacidade total (consulte a Figura 1). 
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Como Usar 
(Continuação) 

 
 
Figura 1: 
 
Etapa 2 Limpar Todas as Superfícies da Junta: 
As superfícies de substrato devem estar completamente limpas, secas e seguras. Remova 
totalmente qualquer fragmento solto e/ou selante antigo. 
 
As recomendações gerais são: 
 
a) Para superfícies não porosas, como vidro e alumínio pintado: 

 Limpe as superfícies da junta usando um solvente não oleoso, como  
metiletilcetona, benzina ou aguarrás mineral, em um pano limpo branco e sem 
fiapos para remover quaisquer óleos e contaminantes. 

 Limpe imediatamente com um segundo pano seco para remover quaisquer 
traços de solvente e contaminação. 

 
b) Para superfícies porosas, como concreto: 

 Passe escova de aço ou raspe as superfícies para remover fragmentos soltos, 
tinta velha e outros contaminantes. 

 Remova o pó com um jato de ar comprimido e/ou de água de alta pressão 
sem óleo. 

 Deixe secar antes de selar. Se necessário, limpe com solvente e deixe secar. 
 
c) Aplicação do primer: 

 Pode ser necessário aplicar um primer para otimizar a adesão em alguns 
substratos, conforme testes conduzidos pelo usuário final. 

 
Etapa 3 Colocar Material de Delimitação: 
Delimitador (p. ex. tira de polietileno de célula fechada ou de poliuretano de célula aberta) 
ou material semelhante (p. ex. tira de polietileno de baixa adesão para juntas rasas) pode 
ser usado na base da junta para controlar a profundidade do selante e evitar adesão em 3 
lados, impedindo a adesão na base da junta. 
 
Etapa 4 Envolver as Superfícies Adjacentes com Fita Crepe: 
A fita crepe garantirá um aspecto limpo e bem cuidado e reduzirá a necessidade de 
limpeza, protegendo as áreas próximas do selante em excesso. 
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Como Usar 
(Continuação) 

Etapa 5 Aplicar Selante: 
 Corte a ponta do cartucho. 
 Corte o bico a um ângulo de 45° com o formato e tamanho desejado. 
 Atarraxe o bico no cartucho. 
 Insira o cartucho no aplicador de silicone. Podem ser usados aplicadores pneumáticos 

ou manuais do tipo pistola. 
 Aplique o selante na base da junta de forma que ele preencha a junta completamente, 

preenchendo os dois lados. Não basta colocar uma gota na superfície, pois o selante 
não penetrará na junta com o seu próprio peso. 

 
Etapa 6 Fazer o Acabamento e Remover a Fita Crepe: 
 Espatule a superfície da junta imediatamente após a aplicação do selante para dar um 

acabamento liso e assegurar que o selante tenha adesão as laterais da junta. 
 O espatulamento deve ser realizado em uma única passada contínua antes que o 

selante forme um filme (ou seja, dentro do tempo de trabalho). Uma espátula com um 
perfil convexo é recomendada para manter o selante dentro da junta. Ao selar juntas 
horizontais, espatule o selante para que líquidos (p. ex. água da chuva, soluções de 
limpeza) não se acumulem sobre ele. 

 Não use sabão ou água para auxiliar no espatulamento. 
 Remova a fita crepe logo após o espatulamento e antes de o selante formar um filme. 
 Depois que o filme se formar, não mexa na junta por 48 horas. Evite contato com 

diferentes agentes de limpeza ou solventes (p. ex. alvejante) durante a cura do 
selante. 

 A melhor maneira de limpar selante não curado após o espatulamento é usando 
solventes comerciais, como xileno, tolueno ou metiletilcetona. Aguarrás mineral será o 
suficiente, se estiver disponível. Observe as precauções apropriadas ao usar solventes 
inflamáveis. Em superfícies porosas, deixe o selante curar antes de remover por 
abrasão. O selante curado é insolúvel e deve ser aparado com uma lâmina, evitando 
cortar a vedação. 

 O selante libera vapor metanol durante a cura. Após a cura, o odor desaparece. O 
selante completamente curado não é perigoso. 

 
Teste Necessário 
Na Aplicação 
 

É responsabilidade do usuário final testar completamente qualquer uso pretendido do 
selante e concluir de forma independente se o desempenho na aplicação é satisfatório. 
 

Manutenção Nenhuma manutenção é necessária. Se o selante for danificado, substitua a parte 
necessária. O Selante para encanamento e cobertura da Dow adere a selante de silicone 
curado. Certifique-se de que o selante curado esteja limpo. 
 
Tabela de Quantidades de Uso 
A tabela abaixo apresenta um guia para os metros lineares por cartucho para vários 
tamanhos de junta. 
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Manutenção 
(Continuação) 

Tabela de Quantidades de Uso (Continuação) 
NOTA: a quantidade real de uso de selante varia dependendo de fatores como a geometria 
da junta, o posicionamento do delimitador, o alisamento e o desperdício no local. 
 

 
Profundidade da 

junta (mm) 
Largura da junta (mm) 

6 8 10 12 15 20 25 

6 8.1 6.1 4.9 4.1 3.2 2.4 2.0 

8 N/O 4.6 3.7 3.0 2.4 1.8 1.5 

10 N/O N/O 2.9 2.4 2.0 1.5 1.2 

12 N/O N/O N/O 2.0 1.6 1.2 1.0 

 
 S/O: sem projeto de junta otimizado para melhor desempenho do selante. 

 
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. 
 

Vida Útil e 
Armazenagem 

As temperaturas não devem exceder 30°C por períodos prolongados. 
 
DOWSIL™ Silicone 780 Plumbers and Roofers Sealant White tem uma vida útil de 540 
dias, e DOWSIL™ Silicone 780 Plumbers and Roofers Sealant Black tem uma vida útil de 
360 dias a partir da data de fabricação. 
 

Limitações  Não deve ser usado em vidros estruturais. 
 Não recomendável para aplicações continuamente imersas em água. 
 Não recomendável para uso em tubulações de água rompidas ou calhas enferrujadas 

como tampa ou vedação. 
 Não recomendável para uso com mármore ou acabamentos de pedra altamente 

porosos em que o selante possa afetar a aparência. 
 Selante pode descolorir cobre e latão. 
 Não recomendável para juntas excedendo ±25% de movimento. 
 Não recomendável para juntas subterrâneas ou sobre as quais haja tráfego, onde haja 

abrasão e uso excessivo. 
 Não recomendável para uso na construção ou vedação de aquários. 
 Não pode ser pintado, pois a tinta não irá aderir ao selante. 
 Não recomendável para uso em cobertura plástica de policarbonato; a adequação ao 

uso em outros tipos de plástico deve ser testada antes da aplicação. 
 Não deve ser usado em superfícies recém-pintadas (esmalte ou tipos contendo 

solvente). 
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Limitações 
(Continuação) 

 Não deve ser aplicado a materiais em que haja fuga de plastificantes ou solventes ou 
liberação de subprodutos que possam inibir a cura, afetar a adesão ou descolorir o 
selante (p. ex. adesivos e revestimentos betuminosos). 

 Não limpe ou trate o selante com materiais, solventes ou agentes de limpeza que 
possam afetar ou descolorir o selante, principalmente durante sua cura (consulte a 
seção 5). 

 Não aplique quando a temperatura na superfície do substrato exceder +50°C. 
 Não deve ser usado como sistema de vedação antichama de penetração interna. 
 Não deve ser aplicado a superfícies em contato direto com alimentos ou água potável. 

Este selante não foi testado para determinação de seu status conforme os 
regulamentos da FDA (agência reguladora de medicamentos e alimentos norte-
americana). 

 Não recomendável para contato direto com revestimentos reflexivos ou espelhos. 
 Tinta de revestimento de poliéster em pó apresenta um teor de cera altamente variável 

na superfície. Faça uma limpeza completa com solvente. 
 O selante cura pelo contato com o vapor úmido no ar. Não recomendável para uso em 

áreas fechadas ou confinadas, onde a cura do selante possa ser inibida pela escassez 
de ar. 

 
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. 
 

Considerações 
sobre Descarte 

Descarte de acordo com as regulações locais, estaduais e federais. Embalagens vazias 
podem conter resíduos perigosos. Este material e a sua embalagem devem ser 
descartados de modo seguro cumprindo as leis. 
 
É responsabilidade do usuário verificar que os procedimentos de tratamento de resíduo e 
descarte cumprem com as regulações locais, estaduais e federais. Contacte o seu 
Representante Técnico da Dow para obter mais informações. 
 

Governança de 
Produtos 

A Dow se preocupa fundamentalmente com todos que fabricam, distribuem e usam seus 
produtos, bem como com o meio ambiente em que vivemos. Essa preocupação é a base 
da nossa filosofia de governança de produtos, através da qual avaliamos as informações 
de segurança, saúde e meio ambiente dos nossos produtos, para então seguir os passos 
apropriados a fim de proteger o funcionário, a saúde pública e o nosso ambiente. O 
sucesso do nosso programa de governança de produto depende de cada indivíduo 
envolvido com os produtos da Dow – desde o conceito inicial e a pesquisa até a 
manufatura, uso, venda, descarte e reciclagem de cada produto. 
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Aviso aos Clientes A Dow incentiva fortemente seus clientes a revisarem tanto seus processos de manufatura 
quanto suas aplicações dos produtos da Dow considerando a qualidade da saúde humana 
e do meio ambiente, a fim de assegurar que os produtos da Dow não sejam usados para o 
que não foram destinados ou testados. A equipe da Dow está disponível para responder as 
suas dúvidas e fornecer suporte técnico coerente. A literatura dos materiais, incluindo as 
FISPQs (ficha de informação de segurança de produtos químicos), deve ser consultada 
antes do uso dos produtos. As FISPQs em vigor estão disponíveis na Dow. One-part, high 
performance, neutral cure silicone sealant adheres to a wide range of plumbing and roofing 
materials such as steel, zinc-coated steel, aluminum, brick, concrete, ceramic and 
fiberglass. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com AVISO: A violação de qualquer patente de propriedade da Dow ou de terceiros será objeto de demanda a qualquer tempo. 

Posto que as condições de uso e leis aplicáveis podem variar de uma localidade para outra ou ainda sofrer alterações ao longo 
do tempo, é responsabilidade de cada cliente determinar se os produtos e informações contidos neste documento são 
adequados para o uso por parte do cliente e assegurar que o local de trabalho e as práticas de eliminação de resíduos 
cumpram a legislação vigente em cada região. O produto descrito nesta literatura pode não estar disponível para venda e/ou 
disponível em todas as geografias onde a Dow opera. As declarações sobre uso contidas neste documento podem não ter 
aprovação em todos os países. A Dow não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade pelas informações aqui contidas. 
As referências à “Dow” ou a “Companhia” significam a pessoa jurídica Dow no papel de vendedora de produtos ao cliente, a 
não ser que detalhadas expressamente de outra forma. NÃO SE OUTORGA NENHUMA ESPÉCIE DE GARANTIA; 
QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DETERMINADO USO EM 
PARTICULAR SE ENCONTRA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA. 

 


