
MANUAL DE SELAGEM
PARA SANITÁRIOS



O que é a selagem para sanitários?
O objetivo da selagem dos sanitários consiste em dar aos equipamentos e salas sanitárias um aspeto estético e dura-
douro. Durante a sua vida útil, as juntas nas áreas sanitárias enfrentam muitas condições adversas - desde o excesso 
de humidade até ao contacto com diferentes produtos químicos. Por isso é importante utilizar selantes adequados que 
mantenham as suas propriedades mecânicas e o aspeto original durante a sua vida útil.   

Este manual contém instruções para a selagem de áreas sanitárias no interior de edifícios expostos a água não pressur-
izada, ou seja, juntas sanitárias em casas de banho, sanitários, chuveiros, lavatórios e cozinhas domésticas.

Escolha do selante sanitário correto
Existem diferentes tipos de selantes, por exemplo, silicones neutros, silicones acéticos, mástiques de PU, selantes MS e 
híbridos, etc.
Cada tipo de selante tem as suas vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas antes da respetiva utilização. 
Na selagem de sanitários, utilizam-se sobretudo silicones acéticos ou neutros, devido às suas caraterísticas favoráveis 
para estas aplicações particulares. Contudo, não se exclui que outros tipos de selantes possam ser utilizados nas juntas 
sanitárias

Aspetos importantes a considerar na escolha do selante sanitário: 

 » Adesão do selante aos substratos. Antes da aplicação, deve certificar-se que o selante tem uma aderência suficiente  
 às superfícies a que se destina.  

 » Compatibilidade do selante com os materiais de contacto. O selante pode não ser compatível com o material da   
 superfície, embora a aderência a este material seja boa. Por exemplo, os silicones acéticos não devem ser utilizados   
 com metais ferrosos, latão ou cobre, devido ao risco de corrosão. Quando se utilizam selantes em contacto com pedra  
 natural (mármore, granito), deve previamente confirmar-se que não causarão manchas nessas superfícies. 

 » Resistência do selante à água e à humidade. Em ambientes sanitários as juntas estão frequentemente em contacto  
 com uma elevada humidade do ar e mesmo com água direta (quente e fria). Portanto, nestas condições, o selante deve  
 manter a sua forma, aspeto estético e características. 

 » Resistência do selante ao mofo e aos fungos. Nas aplicações sanitárias é extremamente importante que o selante   
 contenha fungicidas para proporcionar uma maior proteção contra o mofo e os fungos.  

 » Capacidade de movimento do selante. Ao vedar juntas com maiores deformações (juntas entre parede e chão flutu  
 ante, junta entre parede e banheira) é importante utilizar selantes com elevada capacidade de movimento. 

 » Estado de limpeza do selante. Em ambientes sanitários, a superfície do selante poderá estar em contacto com difer  
 entes produtos químicos, tais como detergente, sabão, champô, etc. É extremamente importante que as juntas seladas  
 sejam fáceis de limpar para garantir a sua longevidade e aparência. A superfície do selante não pode ser demasiado   
 mole, caso contrário pode ser riscada durante o processo de limpeza. 

 » Saúde e segurança ambiental. Em termos de saúde e segurança ambiental, é importante que o selante não contenha  
 quaisquer compostos perigosos e que a emissão total de compostos orgânicos voláteis (COV) seja tão baixa quanto  
 possível.



Design das juntas 

As juntas corretamente concebidas e construídas ajudam a garantir a 
longevidade do selante e as propriedades pretendidas durante a sua 
vida útil. As imagens seguintes ilustram alguns dos principais tipos de 
juntas em instalações sanitárias. 

As juntas de canto são utilizadas para as ligações praticamente 
inamovíveis (cantos interiores das paredes, ligações de lavatórios e 
sanitas). A forma triangular do selante ajuda a evitar a acumulação 
de água na superfície do mesmo.

Para evitar a aderência aos três lados, e dar ao vedante a forma cor-
reta, ao selarmos juntas com deformações maiores (por exemplo, 
juntas entre a parede e o chão flutuante), deve ser utilizado material 
de enchimento adequado, como o fundo de junta em espuma de PE 
com célula fechada.

Antes de selar a junta entre a parede e a banheira, esta deve ser 
apoiada corretamente para evitar movimentos indesejados durante 
os trabalhos. Nas juntas mais largas, deve ser utilizada o fundo de 
junta em espuma de PE. 



Consumo de selante
O consumo de selante depende do tamanho da junta, da sua forma e do processo de instalação.

Rendimento estimado do selante em metros lineares por cartucho de 300ml, para juntas de cantos 
com forma triangular:

Tamanhos de junta recomendados.

Largura da junta
Profundidade da junta

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

3 mm 66,7

4 mm 37,5

5 mm 24,0

6 mm 16,7



Limpeza
Antes de selar deve assegurar-se que as superfícies das juntas estão limpas, 
lisas, secas e resistentes. 
Caso seja necessário, as superfícies porosas devem ser limpas com um material 
abrasivo e, seguidamente, todas as partículas soltas devem ser removidas.
As superfícies não porosas devem ser limpas com solvente e um pano de algodão 
limpo. Assegurar que restos de solvente são eliminados

Instalação do fundo de junta  (*caso 
necessário)
Para juntas mais largas e de superiores movimentos, deve-se utilizar fundo de 
junta. A finalidade do fundo de junta consiste em garantir a espessura correta da 
junta, evitar a aderência do selante a três lados e dar ao vedante uma forma correta. 
Dependendo da situação específica utiliza-se material de fundo de junta com célula 
fechada ou com célula aberta. 

O fundo de junta instala-se de forma a proporcionar ao selante a profundidade 
e forma corretas da junta. Ao instalar o fundo de junta de célula fechada, deve 
assegurar-se que a sua superfície não seja danificada, já que pode resultar numa 
adesão inadequada do selante e podem libertar-se vapores que danificam o selante 
(formação de borbulhas). O diâmetro do fundo de junta deve ser aproximadamente 
25 % maior do que a largura da junta.

Proteção da junta com fita de pintor 
 
Caso seja necessário as superfícies adjacentes da junta devem ser protegidas para 
evitar a aderência do selante. Normalmente, é utilizada fita de pintor para o efeito.

Vedação das juntas
Para alcançar os resultados pretendidos e a longevidade das juntas sanitárias, é importante seguir os requisitos 
gerais de instalação descritos neste manual. Antes da selagem deve assegurar-se que os materiais estão na 
posição definitiva, não apresentarão variações de volume, e que o teor de humidade de equilíbrio foi alcançado 

Condições durante o trabalho de vedação
Para o melhor desempenho, o selante sanitário deve ser aplicado quando a temperatura do ar ambiente e a 
temperatura dos substratos é semelhante à temperatura ambiente normal, geralmente entre +15 °C e +25 °C. 

Os silicones são o tipo de selante mais utilizados para aplicações sanitárias. Deve considerar-se que a velocidade 
de cura dos silicones depende da humidade atmosférica. Com temperaturas e humidade mais elevadas, o silicone 
cura mais rapidamente em comparação com temperaturas e humidade mais baixas. Durante o processo de cura, 
certos subprodutos libertam-se do silicone e, portanto, é necessária uma ventilação suficiente, quando se utiliza o 
silicone em ambientes fechados.



Remoção da fita de pintor 
A fita de pintor deve ser removida imediatamente após o alisamento da junta, 
antes que se forme uma pele superficial no selante. A remoção da fita deve 
ser feita cuidadosamente para não danificar o cordão de selante aplicado. 

Acabamento 
Para alcançar o melhor resultado a superfície do selante deve ser terminada pas-
sando suavemente um dedo humedecido em água com sabão. É extremamente 
importante realizar este alisamento antes do selante formar uma pele superficial.

Ferramentas
Após a aplicação do selante na junta este deve ser alisado para que a junta 
adquira um aspeto estético e limpo. Normalmente, utilizam-se espátulas alisa-
doras para o efeito.

Todo o excesso de selante deve ser removido, e a superfície do selante apre-
sentar-se lisa. 

Selagem
Após a limpeza e instalação do fundo de junta (se necessário), pode ser aplica-
do o selante. 

Aplicar de forma uniforme com uma pistola de silicone. Evitar a formação de 
espaços vazios entre o selante e as bordas da junta.



Manutenção
Danos nas juntas

O estado das juntas sanitárias deve ser monitorizado e avaliado regularmente e, se necessário, devem ser 
eliminados os danos.

Os principais danos das juntas sanitárias são o aparecimento de fungos, a perda de aderência aos substratos, a 
falha coesiva do selante, a descoloração e o envelhecimento. As falhas nas juntas podem causar danos 
provocados pela passagem de água e humidade, alterações no acabamento superficial dos substratos, bem como 
a propagação de bolor e bactérias.

Erros comuns que causam danos nas juntas:
 » Incorreta seleção do selante, por exemplo, um selante com baixa capacidade de movimento utilizado em juntas  

 com grande deformação. 
 » Superfícies incorretamente concebidas e/ou construídas (por exemplo, pavimentos com declives incorretos).
 » Excesso de humidade das juntas.
 » Deposição de resíduos orgânicos e sujidade na superfície do selante (sabões, champôs, produtos químicos  

 domésticos, etc.).
 » Má ventilação e aquecimento na divisão sanitária.
 » Trabalho de selagem mal executado.
 » Envelhecimento do selante.

Manutenção e reparação

A limpeza regular, a desinfeção e juntas secas são extremamente importantes para assegurar a durabilidade a 
longo prazo das juntas sanitárias. Para não criar uma superfície favorável ao crescimento ou propagação de bolor, 
deve ser assegurada uma ventilação e aquecimento suficientes nas instalações sanitárias.

Assim que os fungos forem notados na superfície do selante limpar com um detergente adequado. Se os fungos 
já se tiverem espalhado para as camadas mais profundas do selante este deve ser completamente removido e 
substituído. O selante também deve ser substituído se for detetada a sua falha na aderência ou apresentar ruturas 
coesivas.

Remover o selante mecanicamente com uma ferramenta adequada (raspador, faca, etc.) e de seguida utilizar um 
removedor de silicone de forma a remover completamente os seus resíduos. Se os fungos se tiverem espalhado 
para as superfícies sob o vedante antigo, assegurar a sua eliminação das superfícies. Caso contrário os esporos 
dos fungos ficarão presentes por baixo do novo selante e danificarão o seu aspeto rapidamente. O novo selante é 
aplicado sobre nas juntas tendo em conta todas as instruções descritas no presente manual.

A informação contida neste documento, é dada de boa fé com base nos nossos conhecimentos e experiência, e destina-se a ser utilizada como ori-
entações gerais. Contudo, como as condições e métodos em cada local de construção podem variar e estão fora do nosso controlo, esta informação 
não deve ser utilizada em substituição dos testes do cliente para assegurar que os produtos e aplicações utilizados são seguros, eficazes e totalmente 
satisfatórios para a utilização pretendida.

A informação apresentada neste documento não pode ser copiada ou distribuída sem a referência à fonte original.
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