
Fachadas: Patologias, Produtos e Projetos 



Hard Sistema de Fixação e Vedação 

• Empresa brasileira, fabricante de 

parafusos, selantes e resinas; 

• Fundada a 33 anos; 

• Matriz em Joinville – SC; 

• Atua no Brasil e América Latina; 



Mercados de atuação 



SELANTES E ADESIVOS 

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES ANCORAGENS MECÂNICAS 

ANCORAGENS QUÍMICAS 

SITEMA DE PERFURAÇÃO 

SITEMA DE FIXAÇÃO A GÁS 

Linhas de Produtos 



Temas abordados 

 
• Tipos de Selante disponíveis no mercado brasileiro 
 
• Diferenças entre produtos bons e ruins 

 
• Como especificar o selante adequado 

 
• Dicas de aplicação e uso 

 



• Acrílico base Água 
• Silicone 
• PU base Solvente 
• PU Silano Terminados 
• SMP 
• MS Polymer® 

Tipos de Selantes para Fachadas Aderidas  



Tipos de Selantes para Fachadas Aderidas  





Diferença entre produtos bons e ruins 

Como é formulado um selante? 

•      Pré-Polímero 

•      Cargas 

•      Aditivos 

•      Diluentes 

PU Solvente MS Polymer®

Pré-polímero 12% 30%

Cargas 72% 65%

Aditivos 1% 5%

Diluentes 15% 0%

100% 100%



Diferença entre produtos bons e ruins 

Quais são os parâmetros relevantes? 

• Adesão → Curto prazo 
 
• Capacidade de Movimentação → Médio prazo 
 
• Durabilidade (resistência aos raios UV-B) → Médio e longo prazo 



Diferença entre produtos bons e ruins 
Adesão 
Quantas e quais superfícies o produto adere? 



Diferença entre produtos bons e ruins 
Adesão 
Com Primer ou Sem Primer, eis a questão? 
 
1) Existe a necessidade porque o produto não adere ao substrato. 
 
2) Existe a necessidade porque a aplicação exige! 
Dificuldade ou problemas de limpeza 
Substratos pulverolentos 
Trata-se mais de um GARANTIA EXTRA!!! 
 
O que custa mais? O Primer ou refazer todo o serviço? 
 



Diferença entre produtos bons e ruins 

Capacidade de Movimentação 

• ASTM C920 (±12,5%; ±25%; ±35%; ±50%; +100% -50%) 
• (NBR) ISO 11600 (±7,5%; ±12,5%; ±25% - LM/HM) 
• Selantes acima de ±35% são denominados de alta performance 
 
Isso é a ALONGAMENTO? 
500% é bom? 



Diferença entre produtos bons e ruins 

Durabilidade (resistência aos raios UV-B) 
• Os testes seguem normas 

internacionais: ASTM C1257 
• Raios UV-B tendem a ser 3X mais 

agressivos que raios UV-A. 
 
Efeitos da radiação U.V.: 
a) Calcinação (esfarelamento com 
formação de pó sobre a amostra) 
b) Mudança de cor 
c) Craqueamento (no centro e nas 
bordas) 
d) Perda de aderência 
 mudança de cor calcinação 



Como especificar o Selante adequado 

Módulo de elasticidade

Substrato A Substrato B Selante

Baixo Baixo Baixo

Alto Alto Alto

Alto Baixo Médio

Coeficiente de dilatação

+        = 
Material Coeficiente de Dilatação (α) 

Concreto (cimento) 6,8 

Vidro (janelas) 8,6 

Aço 14,0 

Aço Inoxidável 19,0 

Alumínio 25,0 

Coeficiente de Dilatação Módulo de Elasticidade X 



Produto IDEAL para juntas!!! 

Membrana Selante 



Hard FlexPren Sela Juntas – Membrana flexível 

Base química:          MS Polymer                                         
Movimentação:                               ±50% 
Aderência a argamassas             0,5 MPa 



Quais são as suas principais vantagens?  

 Excelente flexibilidade, isento de solventes e não 
necessita de diluição.  

 Tempo de cura rápido. 

 Aplicável em superfícies úmidas e molhadas 
    Não emulsionam na presença de água.  



Hard MS 425 Fachada 

Módulo:                                            Baixo 
Resistência a U.V.:                        8.000 h 
Movimentação:                               ±50% 
Dureza:                                      25±5 ShA 
Temperatura de Serviço        -40 a 100°C 



Quais são as suas principais vantagens?  

 Sem formação de bolhas durante o processo de 
cura, pois não possui solvente em sua formulação 

 Excelente resistência as intempéries e ao envelhecimento 
(8.000 horas – raios UVB) 

 Aplicável em superfícies úmidas e molhadas 



Desenvolvimento e Controle 



Desenvolvimento e Controle 



 

Vedação e Acabamento em Juntas de Fachadas 
Como fazer? 

1. Limpe bem a 
superfície e junta a 
ser preenchida. Ela 
deverá estar isenta 

de poeira, óleo e 
partículas soltas 

 2. Colar fita crepe 
nas bordas da junta 

para um melhor 
acabamento final. 

3. Inserir o 
delimitador de 
profundidade 

Tarucel Hard no 
fundo da junta. 

4. Cortar o bico na 
diagonal (em 45°) na 
espessura desejada e 

romper o lacre do 
tubo. 

Dicas de aplicação e uso 



 

5. Aplicar o selante 
em uma passada 

contínua. 

6. Faça o 
acabamento com 
uma espatula e 

detergente neutro. 

7. Remover 
imediatamente a fita 
crepe com o selante 

ainda mole. 

Vedação e Acabamento em Juntas de Fachadas 
Como fazer? 

Dicas de aplicação e uso 



                     Obrigado 
 
Gilberto Fernandes 
www.hard.com.br 
gilberto.fernandes@hard.com.br  


