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weber.tec 280 

Selante de alto desempenho à base de epóxi-uretano para juntas 

 
1. Descrição: 

Selante autonivelante, que pode ser aplicado diretamente em juntas de movimentação horizontais. 

Quando curado, forma um perfil resistente e com elevada flexibilidade. Produto bicomponente, 

formulado a partir de um sistema polimérico híbrido epóxi-uretano. 

 

2. Usos: 

� Selante para juntas de movimentação de pisos industriais, especialmente indicado para juntas 

de retração (serradas) 

� Recomendado para locais como áreas de produção, indústrias alimentícias, almoxarifados e 

áreas de manutenção 

 

3. Vantagens: 

� Suporta trânsito pesado 

� Apresenta alta resistência a produtos químicos 

�  Possui baixa viscosidade, facilitando a mistura e a aplicação 

�  Rapidez na liberação da área (cura em 24 horas) 

�  Produto autonivelante e de fácil aplicação 

 

4. Instrução de uso: 

 

4.1. Critérios de projeto: 

Pode ser aplicado em juntas de movimentação com aberturas de 5 a 50 mm. Para juntas de até 20 mm 

de abertura, a profundidade deve ser, necessariamente, de 20 mm. Juntas com aberturas maiores 

devem ser projetadas com a relação abertura:profundidade de 1:1. O produto possui fator de 

acomodação máxima de 10%, não sendo recomendado para juntas com movimentação superior a este 

percentual. O selante weber.tec 280 deve ser aplicado após o período de retração do concreto e com 

umidade relativa da superfície inferior a 5%. Preferencialmente, realize o preenchimento nos períodos 

mais frios do dia. 

 

4.2. Preparo do substrato: 

As juntas de movimentação devem estar secas, íntegras e isentas de materiais soltos, pó e pasta de 

cimento. Utilize disco abrasivo, lixas ou escovas de aço para remover os materiais aderidos às bordas 

internas das juntas. Os resíduos devem ser removidos com escova rotativa ou aspiração a vácuo. 

Produtos de corrosão e pinturas antigas devem ser removidos das superfícies metálicas. Na aplicação de 

weber.tec 280, as bordas superiores das juntas devem ser protegidas com fita adesiva. Insira no interior 

da cavidade das juntas o elemento delimitador de profundidade (corpo de apoio), de modo a definir a 

profundidade do selamento. Em geral, não é necessário o uso de imprimações para o produto. Porém, 

em situações particulares pode ser necessário. Nestas condições, consulte o Departamento Técnico da 

Weber. 

 

4.3. Mistura: 

Utilize weber.rep aplic mist acoplada a uma furadeira elétrica de baixa rotação (400 a 500 rpm). Misture 

o endurecedor (componente B) com a base (componente A) por, no mínimo, 2 minutos até obter a 

completa homogeneização. 
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4.4. Aplicação: 

Verta o material diretamente no interior das juntas até atingir o nível especificado. Em juntas estreitas, 

utilize o Aplicador G para facilitar a aplicação e evitar perdas. Promova acabamento superficial com uma 

espátula de dimensões adequadas à abertura das juntas. 

 

5. Propriedades e características: 

 
Massa específica 1,35 kg/dm

3
 

Dureza Shore A 70 a 80 

Tempo em aberto a 20 °C 2 horas 

Cura inicial a 20 °C 24 horas 

Cura total a 20 °C 7 dias 

Temperatura de aplicação 5 a 40 
o
C 

Temperatura de serviço -10 a 70 
o
C 

Fator de acomodação 10% 

 
6. Consumo teórico aproximado: 

weber.tec 280: O consumo deve ser calculado com base no volume resultante da relação abertura x 

profundidade x comprimento. Para obter a quantidade de conjuntos de produto, divida o volume 

calculado em litros por 2,96. Recomenda-se considerar perda de aproximadamente 5%. 

 

7. Rendimento teórico aproximado: 

 

Rendimento Dimensões do selante 

(comprimento de junta) (abertura x profundidade) 

14,5 m de juntas por conjunto de 4 kg 1,0 x 2,0 cm 

7,25 m de juntas por conjunto de 4 kg 2,0 x 2,0 cm 

 

8. Fornecimento e armazenagem: 

weber.tec 280: fornecido em conjuntos de 4 kg 

Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses, a 

partir da data de fabricação. 

 

9. Precauções: 

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as 

indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ 

do produto. 

 

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 

da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como 

uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições 

climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em 

função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 

 

Documento revisado em fevereiro 2015 
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