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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO              Versão 0001/2018 

CIBRAFlex PU FIXA ESPELHOS 

SELANTE DE POLIURETANO HÍBRIDO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS 

 
DESCRIÇÃO 

CIBRAFlex PU FIXA ESPELHOS é um selante de 

poliuretano híbrido monocomponente, que cura em 

temperatura ambiente formando juntas flexíveis e 

resistentes. Desenvolvido especificamente para a fixação 

de espelhos, adere em diferentes substratos, inclusive 

úmidos – vidros, metais, concreto, gesso, argamassas, 

azulejos, cerâmicas, mármores e granitos. Não provoca 

manchas na superfície dos espelhos e de materiais 

porosos, não forma fungos e é resistente a variações de 

temperatura de -20ºC até +90ºC. 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES 

Fixação de espelhos na construção civil e indústria 

moveleira. 
 

LIMITAÇÕES 

Não indicado para colagens estruturais, contato com 

produtos químicos agressivos e aplicações em contato 

com alimentos. 

 

VANTAGENS 

▪ Não escorre 

▪ Adere em diferentes superfícies 

▪ Adere em superfícies úmidas 

▪ Alta resistência ao intemperismo 

▪ Aceita pintura 

▪ Pode ser lavado 

▪ Não forma fungos 

▪ Absorve ruídos e vibrações 

▪ Não mancha materiais porosos 

▪ Não conduz eletricidade 

▪ Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis 

(V.O.C.)

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

* U.R. = Umidade Relativa Ambiente. 

 

Composição Química Polímero híbrido com silanos modificados, plastificantes, cargas minerais e aditivos. 

Cor Branco (outras cores - sob consulta) 

Densidade (não curado) 1,64 g/ml 

Tixotropia (não escorrimento) Alta 

Temperatura de aplicação Entre 10 – 35 0C 

Tempo útil para aplicação 10 minutos (25°C/ 50% U.R. *) 

Tempo de formação de pele 10 minutos (25°C/ 50% U.R. *) 

Velocidade de cura 3 mm / 24 horas (25°C/ 50% U.R.*) 

Contração após a cura Até 1% 

Dureza Shore A 40 a 45 

Resistência à tração 1,5 N/mm2 

Alongamento de ruptura 130% 

Coesão (aço e-coated) 100% 

Coesão (vidro) 100% 

Validade (armazenagem até 25°C) 12 meses 
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INSTRUÇÕES DE USO 

1 – Preparação das superfícies: 

1.a – O CIBRAFlex PU FIXA ESPELHOS deve ser aplicado na superfície traseira do espelho (face do fundo). 

1.b – Limpar a superfície do fundo, retirando todas as impurezas e oleosidades, utilizando água e detergente neutro, tendo 

o cuidado de secar bem a superfície após a limpeza. Pode-se utilizar também álcool para limpeza. 

1.c – Verificar se a superfície onde o espelho será fixado – paredes pintadas, paredes no reboco, azulejo, granito, mármore, 

madeira, etc. – está totalmente regularizada e limpa; caso necessário, limpar por lixamento ou com escova de aço até expor 

uma superfície firme. 

2 – Aplicação 

2.a – Antes da aplicação do CIBRAFlex PU FIXA ESPELHOS, simule o posicionamento do espelho na área desejada, 

verificando e demarcando a posição onde ele será fixado. 

2.b – Com a face do fundo do espelho voltada para cima, aplique pequenas tiras de fitas dupla face nas extremidades do 

espelho formando uma espessura de 1 mm entre o espelho e a parede, para fixação inicial do espelho enquanto o adesivo 

CIBRAFlex PU FIXA ESPELHOS estiver em processo de cura. Também é possível fazer a aplicação sem a fita dupla face, 

porém escorando o espelho e fixando com fita adesiva nas extremidades superiores do espelho, para evitar que o mesmo 

ceda durante o processo de cura. Neste caso, aguardar no mínimo 24 horas para retirar fitas e ancoragem. 

2.c – Cortar o bico aplicador em forma de triângulo, com 4 mm de altura por 4 mm de base. Aplicar o CIBRAFlex PU FIXA 

ESPELHOS com um equipamento adequado (pistola aplicadora manual, pneumática ou elétrica), em cordões paralelos 

verticalmente, deixando no mínimo uma distância de 5 cm das bordas do espelho. 

2.d – Posicionar firmemente e em uma única vez o espelho na posição previamente estabelecida e demarcada. Caso não 

seja utilizada a fita dupla face, ancorar o espelho. Verificar se o espelho está firmemente fixado. 

2.e – A cura total do adesivo ocorrerá entre 24 e 72 horas. Durante este período, evitar expor o espelho a impactos, 

esforços ou tensões mecânicas além de seu próprio peso. 

 

PRECAUÇÕES 

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. 

Em caso de irritação, lavar abundantemente com água e consultar um médico caso a irritação persista. 

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. 

ARMAZENAGEM 

Armazenar em local seco e em temperatura inferior a +25ºC. 

VALIDADE 

Válido por 12 meses após a data de fabricação. 

 

NOTA LEGAL 

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos CIBRA 

Selantes são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que 

devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, 

nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que sugerimos que todos os 

usuários realizem seus próprios testes, para determinar as técnicas de aplicação e a quantidade a ser aplicada para 

conseguir o resultado desejado.  As informações contidas na Ficha Técnica servem como um guia de aplicação e de 

orientação. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser 

consultado. A CIBRA Selantes garante que o produto foi fabricado dentro das especificações descritas e está em condição 

de uso. Todos os pedidos de venda somente são aceitos dentro da nossa política de vendas e de entrega vigente no 

fechamento do mesmo. Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso prévio. 


