
DOWSIL™ CPS Contractors Professional Sealant

Solução comprovada para aplicações de vedação desafiadoras

Características / benefícios

• Resistência à intempérie

• Capacidade de movimento da junta 
de +/- 40%

• Formulação monocomponente

• Cura neutra

• Durabilidade do silicone

• Ampla variedade de cores

Aplicações

• Ideal para vedação dos mais variados 
tipos e portes, como escolas, igrejas, 
condomínios, edifícios e residencias

• Vedação de esquadrias na alvenaria

• Juntas de expansão e controle

• Vedação interna de perfis, painéis 
e marcos

• Calhas e rufos

• Junção de telhados, pingadeiras 
e coberturas

HIGH PERFORMANCE BUILDING SOLUTIONS

DOWSIL™ CPS Contractors Professional 
Sealant é um selante de silicone, 
monocomponente, de cura neutra com  
alta capacidade de movimentação e 
com uma ampla variedade de cores. 
Este produto é a escolha ideal para alta 
demanda de aplicações de vedação, 
tanto em novas construções quanto  
em reformas.

Solução comprovada em selante 

de silicone

Os selantes de silicone da Dow são 
resistentes à água; permanecem flexíveis 
em uma ampla faixa de temperatura, e 
ainda resistem às condições extremas de 
exposição climática, incluindo radiação 
ultravioleta, ozônio, neve e chuva. Em 
comparação com os selantes acrílicos 
e poliuretanos, os selantes de silicone 
normalmente duram três vezes mais, 
conferindo um maior valor a longo prazo.

Após 100 dias (2,500 horas) de exposição a radiação 
UV em um teste de envelhecimento acelerado e 
estabilidade ao calor, o selante de uretano (direita) 
se deteriora, enquanto que o selante de silicone 
(esquerda) permanece inalterado.

Simplicidade na instalação

DOWSIL™ CPS Contractors Professional 
Sealant combina a facilidade de ser 
monocomponente com a aderência sem 
primer à maioria dos substratos porosos 
e não porosos mais utilizados – tal como 
concreto, alvenaria, cerâmica, PVC e 
metal – economizando seu tempo e 
dinheiro. A aplicação em qualquer clima 
e a capacidade de secar ao tato em 30 
minutos são outros benefícios que somam 
à sua facilidade de instalação.

Disponibilidade de cores

DOWSIL™ CPS Contractors Professional 
Sealant está disponível em branco, preto, 
cinza e bege, facilitando a combinação 
com os materiais utilizados na construção. 
E como estas opções estão disponíveis 
no seu distribuidor da Dow, o seu pedido 
pode ser atendido imediatamente.

Suporte técnico superior da Dow

Você pode contar com a rede de 
distribuição da Dow para fornecer a você 
todo o suporte técnico e de vendas, além 
de ter acesso às nossas mais novas 
soluções. O Suporte Técnico especializado 
está disponível em sua região.
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Para maiores informações

Saiba mais sobre a linha completa de 
soluções em silicone para construção  
de alto desempenho, incluindo serviço  
e suporte, em dow.com/construction.

A Dow possui escritórios, fábricas e 
laboratórios de ciência e tecnologia em 
todo o mundo. Para informações adicionais, 
entre em contato dow.com/contactus.

Contact Dow High Performance Building:

dow.com/customersupport

Dow High Performance Building website:

dow.com/construction

Visit us on Twitter

@DowHPBuilding

Visit us on LinkedIn

Dow High Performance Building

https://www.dow.com/en-us/market/mkt-building-construction.html
https://www.dow.com/en-us/contact-us.html
http://www.dow.com/customersupport
http://www.dow.com/construction
https://twitter.com/dowhpbuilding?lang=en
http://www.linkedin.com/showcase/dow-high-performance-building

