
Silicones de alta tecnologia 
para aplicação em vedação  
e fachada de pele de vidro

Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, construído com silicones da GE
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SWS
Selante 
Neutro 

GE SCS9000 
SilPruf* NB
Selante 
Neutro 

GE SCS2900 
UltraPruf* II
Selante 
Neutro

SILICONES DE VEDAÇÃO

É um selante de altíssima 
performance, 100% silicone,
com capacidade de 
movimentação de +/- 50%. 
Por não conter óleo em sua formulação, 
o produto reduz a absorção de sujeira, 
mantendo a fachada limpa por mais tempo.

Estes selantes de baixo 
módulo, 100% silicone, 
são ideais para vedação 
de ambientes externos, pois possuem 
altíssima resistência UV e capacidade 
de movimentação de +/- 50%. Com 
acabamento fosco, os produtos podem  
ser aplicados em alvenaria, alumínio, vidros  
e ACM.

FACHADA  
LIMPA
POR MAIS
TEMPO

EXCELENTE
ELASTICIDADE

CORES:  
branca, preta e cinza 

(solicite o cartão de cor para mais opções)

CORES:  
branca, preta e cinza 

(solicite o cartão de cor para mais opções)

EMBALAGEM: 
sachê de 591 ml  

e cartucho de 300 ml

EMBALAGEM: 
sachê de 591 ml  

e cartucho de 300 ml

RESISTÊNCIA UV: 
altíssima 

RESISTÊNCIA UV: 
altíssima 



GE TOP 490N 
Contractors-N
Selante 
Neutro

GE SCS8800 
Profissional
Selante 
Acético

SILICONES DE VEDAÇÃO

Este selante, 100% silicone, é ideal 
para fabricantes de esquadrias 
devido à cura rápida e capacidade 
de movimentação de +/- 50%. Com 
formação de pele em 20 minutos, o produto 
também pode ser usado na fachada para 
vedação de vidro, ACM e alumínio.

É um selante de silicone multiúso 
indicado para aplicação em 
ambientes internos e úmidos, 
como banheiros, cozinhas  
e lavanderias, pois contém fungicida. 

CORES:  
incolor, branca, preta, 

cinza e bronze

CORES:  
incolor, branca,  

preta e cinza

EMBALAGEM: 
cartucho de 280 ml

EMBALAGEM: 
cartucho de 280 ml

RESISTÊNCIA UV: 
altíssima 

RESISTÊNCIA UV: 
altíssima 
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COR: preta
(para outras cores, 
consulte a GE Silicones)

EMBALAGEM: 
kit com tambor + balde 
(total 180 l / 245 kg)

RESISTÊNCIA UV: 
altíssima 

COR: preta
(para outras cores, 
consulte a GE Silicones)

EMBALAGEM: 
cartucho de 299 ml 
ou sachê de 591 ml

RESISTÊNCIA UV: 
altíssima 

SILICONES ESTRUTURAIS
A GE Silicones apresenta a linha de silicones estruturais,  
que não utilizam primer em nenhum tipo de aplicação testada  
até o momento e são ideais para o uso em fachadas de pele 
de vidro, gradil e na fabricação de vidros insulados.

GE SSG4000AC UltraGlaze* (monocomponente)

GE SSG4600 UltraGlaze* (bicomponente)

Prático e fácil de usar, o SSG4000AC é um silicone ideal 
para reparos em campo e troca de vidros na fachada, 
além de atender às necessidades da linha de produção. 
Possui cura, em média, de 2 mm por dia, ou seja, é mais 
rápida que a da maioria dos produtos encontrados 
no mercado. Nos testes realizados nos últimos cinco 
anos, o produto não apresentou necessidade 
de uso de primer em nenhum substrato.

Considerado o melhor silicone estrutural do mercado, 
o SSG4600 possui a mais avançada tecnologia para 
envidraçamento de fachadas. Oferece adesão a partir 
de três horas e cura total em menos de 24 horas. 
Possui ainda maior alongamento e maior tensão 
de ruptura. Todas essas características somadas 
garantem muito mais segurança em toda a operação.
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TABELA COMPARATIVA

Produto Tipo
Aplicação

em 
ambiente

Capacidade 
de 

movimentação

Principal 
benefício

Tempo 
de 

trabalho
Shore A

 
 SC9000  
 SilPruf* NB Neutro Externo +/- 50% Não adere 

sujeira
40 

min. 27

 SCS2900  
 UltraPruf* II 
 
 SWS

Neutro Externo +/- 50%
Ótima  

elasticidade; 
fosco

40 
min.                           25

 TOP 490N 
 Contractors-N Neutro Externo +/- 50% 100% silicone; 

cura rápida
6 

min. 27

 
 SCS8800 
 Profissional Acético Interno +/- 25% Contém  

fungicida
6 

min. 27

 
 SSG4000AC  
 UltraGlaze* Estrutural

Fachada  
de pele  
de vidro

+/- 25%
Cura  

acelerada:  
2 mm/dia

20  
min. 33

 SSG4600  
 UltraGlaze*

Estrutural
Fachada  
de pele  
de vidro

+/- 25%

Cura em  
24 horas; 

adesão a partir 
de 3 horas;  

não usa primer

10 
min. 40



A GE SILICONES É UMA MARCA  
GLOBAL, QUE SE DESTACA  

PELO PIONEIRISMO EM DESENVOLVER 
SOLUÇÕES INOVADORAS EM SELANTES 

E REVESTIMENTOS PARA AS  
MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES  

NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

OS SILICONES DE ALTA PERFORMANCE 
OFERECEM MAIS SEGURANÇA, 

RESISTÊNCIA UV, FLEXIBILIDADE  
E DURABILIDADE, AUMENTANDO  
A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES  

DE UMA OBRA.



GE é marca registrada da General Electric Company e licenciada pela Momentive 
Performance Materials Inc. Momentive e o logotipo da Momentive são marcas registradas 
da Momentive Performance Materials Inc. As informações contidas neste material não são 

garantia da adesão ou compatibilidade dos produtos apresentados. O silicone estrutural deve 
ter a adesão e a compatibilidade ensaiadas em laboratório para cada novo projeto, conforme 

ABNT NBR 15737  (que deve ser de conhecimento do aplicador).
A GE Silicones disponibiliza seus laboratórios para a realização de ensaios dos substratos,  

que receberão o silicone estrutural, e ainda a Central de Atendimento ao Cliente: 
  assistenciatecnica@momentive.com

Conheça todos os selantes da GE Silicones no site:   
www.siliconeforbuilding.com 

Para mais informações ou pedidos, ligue para a 
Central de Atendimento ao Cliente: 

+55 (11) 4534-9691 
ou escreva para: 

contato@momentive.com 


