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Alpatechno OBRAPRO® A101 

 

Silicone Acético  OBRA-PRO® A101 
 

Adesivo à base de borracha de silicone de cura acética, com fungicida. 
 

Aplicações: OBRAPRO® A101 é indicado para vedação de banheiras, boxes,louças sanitárias, 
pias, tanques, caixilhos de alumínio, vidros comuns e temperados,aço inox, 
entre outros. 
 Tem excelente adesão sobre superfícies lisas, não ferrosas. 
 Suporta umidade e grande variação de temperatura. 
 Toda superfície deve estar limpa, seca, e desengordurada. 

 

Propriedades: Sistema acetoxy, mono componente que cura, à temperatura ambiente e pela 
umidade do ar, converte se em borracha flexível de excelentes propriedades 
mecânicas e de alta resistência às intempéries. 
 

Resistência Química 

e Envelhecimento: 

Após curado, cola e veda a maior parte dos materiais de maneira durável, 
tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, 
 UV e ozônio. 
Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, não sendo porém, 
recomendado contato prolongado com hidrocarbonetos, pois pode haver 
inchaço e descolamento. 
 

Características 
Técnicas:  
 

Consistência: massa pastosa homogênea conforme padrão 
Tempo de formação de pele: 5 - 10 minutos 
Dureza (shore A): 16 +2 
Velocidade de cura: 2/3mm por dia. 
Temperatura ideal de aplicação: +5°C a +50°C 
Odor: Característico de ácido acético 
Resistência à temperatura: -30°C a 120°C 
Módulo elástico a 100%: 0,35 Mpa 
Tensão de ruptura: 0,35 Mpa 
Capacidade de alongamento: +- 15% 

 

Cores disponíveis: incolor, preto, branco, cinza alumínio e bronze. 
Limitações: Não é recomendado para contato com alimentos, 
piscinas e aquários, o contato com borrachas que liberam  
enxofre pode causar amarelamento do produto. 

 

Embalagem padrão: Cartucho com 280g. – Caixa c/ 24 unidades 

Validade do produto: 12 meses 
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