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SSG4000AC UltraGlaze* 
Adesivo de silicone para envidraçamento estrutural de cura acelerada 

 

Descrição do Produto 

UltraGlaze SSG4000AC é um selante elastomérico de silicone, monocomponente de cura neutra e alta 
resistência com características de cura acelerada, que proporcionam propriedades de cura em poucas 
horas. SSG4000AC é útil para aplicações de fachada de pele de vidro estrutural. O material é fornecido 
em forma de pasta, que cura para formar uma borracha de silicone flexível e durável ao ser exposto à 
umidade atmosférica. 

 

Principais características e benefícios 
• Durabilidade do silicone — Apresenta resistência de longo 

prazo à radiação ultravioleta, altas e baixas temperaturas, 
chuva, neve e intempéries naturais com pouquíssima alteração em 
termos de elasticidade. 

• Consistência estável (não curado) — Fornecido na forma de 
uma pasta leve cuja consistência permanece relativamente 
inalterada em uma ampla faixa de temperatura. O material pode 
ser extrudado facilmente do cartucho ou recipiente, e permanece 
maleável em praticamente qualquer temperatura sem precisar 
ser aquecido (outros tipos de selante podem endurecer ao ser 
expostos a temperaturas mais baixa e precisam ser aquecidos 
para ser distribuído e trabalhados). 

• Estabilidade térmica (curado) — Uma vez curado, o 
material permanece flexível numa faixa de temperatura de 
-48°C (-55°F) a 121ºC ( 250°F). 

• Aderência sem primer — Liga-se diretamente à maioria dos 
acabamentos e substratos convencionais, tais como: vidro, 
revestimentos de vidro, frita cerâmica, fluropolímeros e tintas em 
pó, alumínio revestido por conversão e anodizado. Alguns 
acabamentos podem precisar de primer. 

• Baixo escorrimento — Que pode ser usado para aplicações 
em superfícies horizontais, verticais ou no teto. 

• Cura acelerada — Rápida aquisição de propriedade de cura, 
facilitando o manuseio de painéis e outras unidades montadas. 

• Alta resistência à tração — Aumenta os fatores de segurança em 
projetos de envidraçamento estrutural. 

• Alta resistência ao rasgamento — Útil em aplicações de 
envidraçamento de proteção. 

• Compatível com os seguintes produtos selantes GE para vidro 
de insulado: IGS3703, IGS3713-D1, IGS3729, IGS3723, IGS3733. 

• Compatível com os seguintes selantes GE resistentes às 
intempéries: séries SCS2000, SCS2700, SCS9000, 
SCS2800. 

• Compatível com os seguintes selantes GE para 
envidraçamento estrutural: SSG4000AC e séries SSG4800J, 
SCS2000, SSG4400. 

• Não emana subprodutos corrosivos e tem baixo odor. 
 
Possíveis Aplicações 
• O selante para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC 

pode ser um excelente material para uso em aplicações de 
envidraçamento estrutural como a fabricação de sistemas de fachada 
de pele de vidro unitizados ou sistemas construídos na obra. 

• O selante para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC 
pode ser usado como produto de vedação ambiental, quando o 
movimento esperado das juntas não exceder sua capacidade de 
movimento (±25%). 

• O selante para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC foi 
testado segundo a especificação AAMA 800 e é útil como material de 
base na fabricação de portas e janelas. 

• O selante para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC foi 
confirmado em projetos como um candidato adequado para uso em 
aplicações de vidro de proteção (protective glazing). 

• O selante para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC é 
útil em aplicações de endurecimento de painéis. 
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Embalagem 
O selante UltraGlaze SSG4000AC está atualmente disponível em 
cartuchos plásticos de 10,1 fl. oz. (299 ml) para calafetagem, bisnagas 
de 20 fl.oz. (591 ml), baldes plásticos com capacidade de 5 galões (5 
gal./18,9 L) e tambores com capacidade de 55 galões (42 gal./158,9 L). 

 
Cores 
Adesivo para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC    
– Preta  

Adesivo para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC.09 
– Cinza  

 
Propriedades Físicas Típicas 
Os valores de propriedades físicas típicos do adesivo para 
envidraçamento estrutural SSG4000AC UltraGlaze podem ser obtidos 
na tabela abaixo. Assistência relacionada às especificações devem ser 
obtidas com a Momentive Performance Materials pelo telefone: +55 (11) 
4534-9691 

   

 
Propriedades Típicas – Antes da Utilização 

 

Propriedade Valor Método de teste 
Cor Preta, Cinza  

Polímero 100% Silicone  
Consistência Massa  
Gravidade específica 1.40  
COV 37 g/l  
Tempo de manipulação (uso de 
ferramentas) 

10 a 20 minutos  

Tempo de secagem ao toque 60 a 90 minutos ASTM C679 
Taxa de aplicação 2 segundos ASTM C603 
Escorrimento/queda 0.1” máx. ASTM D2202 

As propriedades típicas correspondem à média dos dados e não devem ser 
usadas como especificações nem para desenvolvimento das mesmas. 

Propriedades Típicas – Depois da Utilização 
 

Propriedade Valor Método de teste 
Dureza, Durômetro 
(Tipo A) 33 ASTM D2240 

Resistência à tração – máxima 310 psi (2.14 MPa) ASTM D412 
Alongamento máximo 433% ASTM D412 
Tensão a 25% Alongamento 53.1 psi (0.37 MPa) ASTM C1184 
Tensão a 5% Alongamento 84.5 psi (0.58 MPa) ASTM C1184 
Resistência à tração – máxima 149.1 psi (1.03 MPa) ASTM C1135 
Alongamento máximo 155% ASTM C1135 
Resistência ao rasgamento; 
matriz B 65.7 ppi ASTM D624 

Resistência ao cisalhamento 
(espessura de 1/4”) 116.5 psi (0.80 MPa) ASTM C961 
Resistência à escamação (média); 
alumínio, vidro (cura de 21 dias à 
temperatura de 21°C (75°F) e 
50% de umidade relativa) 

 
37.8 pli 

 
ASTM C794 

Capacidade de movimento da 
junta ±25% ASTM C719 

Faixa de temperatura de serviço 
(depois de curado) 

-48°C (-55°F) a 
121°C (250°F) 

 

Resistência às intempéries e raios 
U.V. Excelente Estudo da GE      

de 20 anos 
Tempo de cura (profundidade de 
1/4” ou 6 mm à temp. 24°C (75°F) 
e 50% umidade relativa) 

1 a 2 dias  

Cura completa 
(maioria dos tamanhos de bico) 7 a 10 dias  

As propriedades típicas correspondem à média dos dados e não devem ser 
usadas como especificações nem para desenvolvimento das mesmas. 

 
Instalação 
Preparação da Superfície 
Os selantes podem não aderir ou manter aderência de longo prazo a 
substratos se a superfície não estiver devidamente preparada e limpa 
antes da aplicação do selante. O uso de materiais adequados em 
conformidade com os procedimentos prescritos na preparação e limpeza 
da superfície são essenciais para garantir a aderência do selante. A 
Momentive Performance Materials1 pode fornecer informações e 
sugestões de controle de qualidade, mediante solicitação. 

Materiais   
• Use um solvente limpo e fresco conforme recomendado no relatório 

de testes do fabricante do selante. Ao manusear solventes, consulte 
a Ficha de Informações de Segurança do fabricante para obter 
informações sobre o manuseio, segurança e equipamento de 
proteção individual. O álcool isopropílico (IPA) é muitas vezes 
utilizado e demostrou ser útil para a maioria dos substratos 
encontrados em sistemas de silicone estrutural. Xileno e Tolueno 
também foram considerados úteis para muitos substratos. 

• Use panos brancos, sem fiapos ou outros materiais de limpeza 
adequados sem fiapos. 

• Use uma espátula estreita e limpa para dar acabamento ao silicone 
estrutural na junta. 

• Use primer quando necessário.
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Instalação — continuação 
Procedimentos de limpeza 
• Retire todo o material solto (como sujeira ou pó), além de qualquer 

óleo, geada ou outros contaminantes dos substratos aos quais o 
silicone estrutural será aplicado. 

• Não use detergente para limpar o substrato porque pode deixar 
resíduos na superfície. 

• Limpe os substratos que recebem o selante da seguinte maneira: 
usando uma técnica de limpeza de dois panos, molhe um pano com 
solvente e limpe a superfície com ele, depois use o segundo pano 
para limpar o solvente úmido da superfície ANTES que ele evapore. 
Se deixar o solvente secar na superfície sem limpar com um 
segundo pano, todo o procedimento de limpeza pode ser invalidado, 
porque contaminantes podem ser depositados novamente enquanto 
o solvente seca. 

• Mude os panos de limpeza com frequência, à medida que ficarem 
sujos. É mais fácil ver a sujeira, se forem utilizados panos brancos. 
Não insira panos de limpeza usados no solvente, pois isso pode 
contaminar o solvente. A limpeza com solvente contaminado pode 
resultar em problemas de aderência do selante. Use sempre 
recipientes limpos para utilização do solvente e para armazenamento 
do solvente. 

• Ao limpar juntas profundas e estreitas, enrole o pano de limpeza em 
uma espátula estreita com a lâmina limpa. Isso permite aplicar força 
sobre a superfície limpa. 

• Limpe apenas a área que puder ser selada em uma hora. Se áreas 
limpas forem novamente expostas à chuva ou contaminantes, a 
superfície terá que ser limpa novamente. 

Primers 
O adesivo para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC 
une-se a muitas superfícies limpas sem a necessidade de primer. Para 
substratos de aderência difícil, deve-se avaliar o uso de primer ou 
preparação especial da superfície. Deve ser feita uma avaliação para 
cada aplicação/substrato específico para determinar a qualidade da 
ligação. Quando utilizado de forma adequada, o primer ajuda a garantir 
uma adesão forte e consistente do selante a superfícies que são 
difíceis de aderir. A maioria dos primers são uma mistura de produtos 
químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e solventes. NUNCA 
APLIQUE PRIMER SOBRE SUPERFÍCIES DE VIDRO. Obter os 
materiais apropriados, bem como seguir os procedimentos indicados, é 
vital para garantir o êxito na utilização de primers. A APLICAÇÃO DE 
PRIMER NÃO ELIMINA A NECESSIDADE DE PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE. Consulte o Boletim Técnico de Primer para obter dados 
específicos e instruções de uso. 

PRECAUÇÃO 
Os primers podem conter solventes. Ao manusear solventes, consulte 
a Ficha de Informações de Segurança do fabricante para obter 
informações sobre o manuseio, segurança e equipamento de proteção 
individual. 

Mascaramento 
• Para simplificar a limpeza do excesso de selante, use uma fita adesiva 

sensível à pressão e que solte facilmente para mascaramento e 
proteção das superfícies adjacentes antes de aplicar o selante 
estrutural de silicone. 

• Comece de cima para baixo e sobreponha as camadas aplicadas. Ao 
modelar com a espátula, faça-o na direção da sobreposição para não 
afetar a proteção durante a modelagem. 

• Retire a fita adesiva (mascaramento) imediatamente após a aplicação 
do silicone ou assim que seja prático fazê-lo. 
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Desenho e Dimensão das Juntas 
A espessura e a largura de contato do silicone (ver Figura 1) 
variam de acordo com a carga projetada do vento e o tamanho 
do vidro. A largura de contato pode ser calculada usando a 
seguinte fórmula: [Carga projeta do vento  (PSF) x lado mais curto 
do maior pedaço de vidro ou painel (Ft.)] dividido por 480. É 
necessária uma espessura mínima do selante de 7 mm (1/4”) 
entre os substratos para permitir a expansão e a contração 
térmica (ver Figura 2) da maioria dos sistemas, e deve ser usada 
para assegurar que o selante possa ser injetado na junta 
estrutural obtendo contato completo com a superfície metálica e 
do vidro, sem apresentar nenhuma lacuna. Pode ser necessário 
utilizar uma espessura de junta maior para permitir o movimento 
em alguns sistemas de SSG maiores. Os serviços técnicos da 
MPM podem ser contatados para assistência na determinação da 
espessura de junta adequada para absorver o movimento 
esperado em aplicações de envidraçamento estrutura. 

Os seguintes materiais devem ser apresentados à Momentive 
Performance Materials para receber sugestões para a utilização 
do adesivo para envidraçamento estrutural SSG4000AC. 

• Desenhos arquitetônicos do projeto para análise e comentários. 
• Requisitos da carga de vento projetada. 
• Dimensões dos vidros ou dos painéis de envidraçamento. 
• Amostra de produção de metal, vidro, gaxetas, espaçadores, 

calços de apoio, identificando o tipo e fabricante de cada 
amostra. 

• Especificação e/ou identificação da pintura ou acabamento ao 
qual se pretende aderir o adesivo estrutural UltraGlaze 
SSG4000AC (i.e., 215-R1 anodizado ou, se pintado; ou 
revestimento em pó, o fabricante, sistema de acabamento e 
número de identificação). 

• Resultados dos testes de compatibilidade de curto prazo 
com gaxetas, espaçadores e blocos de ajuste, e outros 
acessórios, com base no ASTM C1087 ou método de teste 
de compatibilidade para selantes GE. 

• Informações sobre primers, quando forem necessários. 
 

Figura 1 
 
 

PROFUNDIDADE 
(ESPESSURA) 

SILICONE 
ESTRUTURAL 

 
LARGURA DE 

CONTATO 
 
 
 

     CORTE 
HORIZONTAL  

 
 
 

 
    Figura 2: Movimento de expansão e contração 

térmica e/ou rotação do vidro  

A Momentive Performance Materials fornecerá o seguinte,                                                                                                            
após analisar os materiais acima: 

• Determinação da viabilidade das dimensões da junta estrutural 
apresentadas, verificando se cumprem os critérios mínimos de 
desenho para utilização com o adesivo para envidraçamento 
estrutural SSG4000AC. 

• Resultados dos testes de aderência de curto prazo, geralmente 
utilizando os métodos de teste ASTM C794 e/ou ASTM C1135. 
Outros métodos de testes podem ser empregados. 
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Desenho e Dimensão das Juntas — 
continuação 

Momentive Performance Materials não irá: 
• Projetar juntas para selantes. 

• Fazer comentários sobre a integridade estrutural dos sistemas 
gerais de estruturação. 

• Fornecer dados de desempenho de longo prazo. 

Cabe ao projetista a responsabilidade final pela determinação das 
dimensões das juntas de selagem estrutural com base nas 
condições do projeto, cargas de ventos projetadas, dimensões dos 
vidros e painéis e movimentos térmicos, sísmicos ou de outro tipo 
esperados ou previstos do sistema. 

A norma ASTM C1401 (Guia Padrão para Envidraçamento com 
Selante Estrutural) fornece um panorama geral abrangente 
sobre temas referentes a projetos e informações para a 
utilização em sistemas SSG. 

Envidraçamento Estrutural 
Aplicação do Selante 
• Aplique o selante empurrando o produto à frente do bico, 

certificando-se de que toda a junta seja preenchida. O 
espatulamento deve ser feito com cuidado, forçando o selante a 
fazer contato com os lados da junta, ajudando assim a eliminar 
quaisquer espaços vazios internos e assegurando um bom 
contato com o substrato. BOLSAS DE AR OU ESPAÇOS 
VAZIOS DENTRO DA JUNTA ESTRUTURAL NÃO SÃO 
ACEITÁVEIS. 

• Devido à consistência suave do adesivo para envidraçamento 
estrutural UltraGlaze SSG4000AC, agentes modeladores 
como soluções de água, sabão ou detergente não são 
necessários nem recomendados. Recomenda-se trabalhar a 
seco. 

• A aplicação do selante não é recomendada quando a 
temperatura estiver abaixo de 4°C (40°F) ou se geada ou 
umidade estiver presente na superfície a ser selada. 

• UltraGlaze SSG4000AC funciona melhor quando aplicado 
em superfícies com temperatura inferior a 50°C (122°F). 

• UltraGlaze SSG4000AC não deve ser aplicado em espaços 
totalmente confinados tendo em vista que o produto precisa da 
umidade atmosférica do ar e liberação de subprodutos da cura 
para efetivamente curar e desenvolver suas propriedades típicas. 
Em juntas regulares de envidraçamento estrutural, uma profundidade 
de cura de 3/4” da interface com o ar irá geralmente curar de forma 
satisfatória e atingir suas propriedades máximas no intervalo de 
vários dias. Profundidades de cura > 3/4” podem levar muito mais 
tempo para curar e, ao se fazer uma única aplicação,  

pode não curar de forma satisfatória. Favor consultar os serviços 
técnicos da Momentive Performance Materials para mais informações 
sobre a profundidade de cura deste produto. 

• A taxa de cura deste produto depende da temperatura e da 
disponibilidade de umidade atmosférica. Em Condições Padrão 
(umidade relativa de 50 ±5% à temperatura ambiente de 
23 de ±1°C [73,4 ±2°F]), este material pode desenvolver uma 
espessura de cura de 3 a 4 mm a cada 24 horas (pressupondo-se 
que há amplo acesso à umidade atmosférica). Com temperaturas 
mais baixas, a taxa de cura diminui (e vice-versa). Ambientes com 
pouca umidade também reduzem a velocidade da cura. Em 
espaços quase confinados com limitado acesso à pressão 
atmosférica, a cura ocorrerá apenas na superfície exposta ao ar 
atmosférico. Temperaturas mais frias podem aumentar 
consideravelmente o tempo de cura, podem criar a possibilidade 
de irregularidades no selante caso haja movimentos na junta 
antes da cura completa do selante. As referências a seguir 
fornecem mais informações sobre movimento durante a cura de 
juntas com selante: ASTM C1193 – Standard Guide for Use of Joint 
Sealants; section 12.5. 

Método de Aplicação 
O adesivo para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC 
pode ser aplicado diretamente dos cartuchos ou bisnagas, ou então 
utilizando pistola de calafetagem com placa de pressão e baldes de 
5 galões (5 gal./18,9 L). O selante também pode ser aplicado 
diretamente dos tambores de 55 galões (42 gal./158,9 L) ou baldes 
de 5 galões com equipamento de bombeamento. Consulte a 
Momentive Performance Materials para mais informações sobre 
equipamentos de bombeamento recomendados. 
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Envidraçamento Estrutural — 
continuação 

 
Condições de Armazenamento e Prazo de 
Garantia 
O período de garantia é 12 meses a partir da data do envio 
pela Momentive Performance Materials1 se guardado no 
recipiente original não aberto à temperatura igual ou inferior a 
27°C (80°F). Recomenda-se a todos os usuários deste 
material a obter e guardar as faturas ou outra documentação 
relacionada com a entrega do material para fins de gestão do 
estoque (o primeiro a chegar e o primeiro a sair). 

Disponibilidade 
Informações sobre como solicitar o produto podem ser 
obtidas com a Momentive Performance Materials, Itatiba, São 
Paulo/Brasil, nos locais de venda mais próximo ou um 
distribuidor autorizado de produtos selantes GE. Para obter 
informações sobre custos, entre em contato com o seu 
distribuidor local ou gerente regional. Entre em contato pelo 
número +55 11 4534 9691 ou pelo e-mail 
contato@momentive.com. 

 
Exigência do Governo 
Antes de considerar o uso de um produto selante GE em 
conformidade com qualquer exigência do governo, por favor 
entrar em contato com o governo e o departamento de 
conformidade comercial. 

Normas Aplicáveis 
O adesivo para envidraçamento estrutural UltraGlaze 
SSG4000AC atende ou excede as exigências das seguintes 
especificações para selantes de uma parte. 

Especificações Federais dos EUA: 
• TT-S-001543A (COM-NBS) 
• TT-S-00230C (COM-NBS) 

Especificações ASTM: 
• C1184, Tipo S, Uso G e O 
• C920; Tipo S, Grau NS, Classe 25, Uso NT, A, G, O 

Especificações do Canadá: 
• CAN/CGSB-19.13-M87 

Especificações AAMA: 
• 802.3 Tipo 1 e 2 
• 803.3 • 805.2 • 808.3 
Especificações no Brasil: 
• ABNT NBR 15737 
 

Serviços Técnicos 
Informações técnicas completas e outros materiais técnicos estão 
disponíveis com a Momentive Performance Materials. Instalações de 
laboratório e engenharia de aplicação estão disponíveis mediante 
solicitação à Momentive Performance Materials. 

Limitações 
Os clientes devem avaliar os produtos da Momentive Performance 
Materials (MPM) e tomar suas próprias decisões quanto à sua 
adequação para suas aplicações específicas. 

O adesivo para envidraçamento estrutural UltraGlaze SSG4000AC 
não deve ser usado ou aplicado e não é recomendado para: 

• Em aplicações de envidraçamento estrutural, a menos que a 
Momentive Performance Materials tenha analisado os desenhos do 
projeto para fins de aplicabilidade e tenha realizado testes de 
aderência e compatibilidade com os substratos, materiais de 
espaçamentos e todos os demais acessórios. A análise e os testes 
são feitos com base no projeto específico. Não será emitida 
aprovação abrangente para aplicações de envidraçamento estrutural 
por parte da Momentive Performance Materials1. Diretrizes da 
indústria de envidraçamento estrutural (ASTM C1401) sugerem que 
os desenhos e detalhes sejam analisados por todas as partes 
envolvidas na fabricação do sistema de envidraçamento de silicone 
estrutural e para cada projeto de construção específico. 

• Adesão estrutural a metais sem revestimentos ou superfícies 
sujeitas à corrosão (i.e., alumínio de moinho, aço nu, etc.) 

• Em projetos em que o silicone está encapsulado e não tem acesso 
à umidade atmosférica (este material precisa da umidade do ar 
para o processo de cura de pasta à borracha). 

• Juntas estruturais excessivamente grandes (consulte a seção 
referente à Aplicação de Selantes para mais informações). 

• Sob condições de calor ou frio extremos (consulte a seção 
referente à Aplicação de Selantes para mais informações). 

• Aplicações embaixo d’água e de outro tipo em que o 
produto fique em contato contínuo com a água. 

• Para contato com ácidos ou bases fortes. 

• Aplicações que tenham contato com alimentos. 
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Status da Patente 
Nada que consta no presente documento deverá ser 
interpretado como indicação da não existência de 
patentes pertinentes ou como concessão de 
permissão, indução ou recomendação da prática de 
qualquer invenção coberta por qualquer patente, sem a 
autorização do titular da mesma. 

Segurança do Produto, Manuseio e 
Armazenamento 
Clientes que considerem utilizar este produto devem analisar 
a Ficha de Informações de Segurança mais recente e o rótulo 
para ver as informações de segurança do produto, instruções 
de manuseio seguro, uso de equipamento de proteção 
individual, se necessário, quaisquer condições especiais de 
armazenamento necessárias. As Fichas de Informações de 
Segurança estão disponíveis no site: 
www.siliconeforbuilding.com ou podem ser solicitadas a 
qualquer representante da MPM. O uso de outros materiais 
em conjunto com os selantes da MPM (por exemplo, primers) 
podem requerer precauções adicionais. Favor analisar e 
seguir as informações de segurança fornecidas pelo 
fabricante dos outros materiais. 
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