
Tecnologia UCA®

A Tecnologia UCA® é uma marca registada Den 
Braven que se refere aos selantes compatíveis 
com pinturas prevenindo a fissuração e o apareci-
mento de manchas. A tecnologia UCA® Den 
Braven é única no mercado! UCA significa Unique 
Compatibility Additives (Únicos Aditivos Compatí-

veis). Os selantes Den Braven com o logo UCA oferecem a melhor 
opção de compatibilidade com as tintas existentes devido às 
matérias-primas e aditivos de elevada qualidade utilizadas no seu 
fabrico bem como ao vasto conhecimento acumulado pela Den 
Braven ao longo das últimas décadas.  

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Wet on Wet
Selante acrílico de 
pintura imediata

APLICAR,
PINTAR,

PRONTO!

Better results through Knowledge
 
O slogan Den Braven “Better results through Knowledge” pode traduzir-
-se por “os melhores resultados provenientes de um vasto conheci-
mento adquirido”. O nosso centro de excelência ( CoE) acumula os 
conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação 
de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta 
experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os 
nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações 
mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando 
assim o verdadeiro significado do slogan “Better results through 
knowledge”. Visite o nosso website para descobrir como o nosso 
centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!   

denbraven.pt

Selante Acrílico 

Cor Cartuchos (Conteúdo) Caixas

Branco 300ml 12 unidades

Selante Acrílico
Wet on Wet

Centro de Excelência



Certificações
EN 15651-1: F-EXT-INT

Dados Técnicos

• Pode pintar-se imediatamente 
• Não provoca descoloração
• Risco reduzido de fissuração 
   da tinta.
• Boa aderência 
• Praticamente inodoro.
• Fácil aplicação e limpeza.
• Não corrosivo para metais.
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Wet on Wet
Selante acrílico de 
pintura imediata

Selante Acrílico Selante Acrílico
Wet on Wet

Descrição

Selante acrílico de alta qualidade especialmente desenvolvido 
para pintura imediata. Admite pintura com tintas de base 
aquosa ou sintética logo após a sua aplicação. Indicado para 
selagem e preenchimento de juntas e fissuras.

Aplicações

Selante acrílico Wet on Wet é especialmente indicado para 
selagem de juntas de ligação interiores entre escadarias, 
paredes, tetos, rodapés, peitoris de janelas e alvenaria. 

Necessita de efetuar uma reparação e pintá-la de imediato 
para concluir a obra? Agora pode fazê-lo com o selante 
acrílico Wet on Wet. O acrílico Wet on Wet é o único selante 
que permite a pintura imediata , com excelente acabamento 
e enorme poupança de tempo. 

0,71 g/ml
33
132%
0,52 MPa
2 minutos

Densidade   
Shore-A dureza 
Alogamento à rutura
Resistência à tração   
Formação de pele   

Visite o nosso canal do Youtube
A Den Braven oferece um canal com
vídeos de aplicações de produtos. 
Use este QR code e aceda diretamente ao vídeo do 
Selante Acrílico Wet on Wet

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais
informações sobre o Selante Acrílico Wet on Wet

Recomendado para preenchimento de fendas, fissuras, 
orifícios provocados por pregos ou parafusos em paredes e 
tetos de madeira, gesso cartonado, cimento, alvenaria, etc.

PINTÁVEL

FLEXÍVEL

PINTURA IMEDIATA


