
MANUAL DE SELAGENS 
NO EXTERIOR



O que são selagens exteriores?
Vedação de juntas de fachadas contra a influência dos agentes atmosféricos como a radiação UV, água da chuva, vento, 
etc., assim como contra influências de outros fatores tais como agentes químicas e cargas mecânicas que eventualmente 
possam causar danos.

Existem diversos tipos de fachadas, exemplo fachadas de vidro, painéis de betão pré-fabricados com vários tipos de aca-
bamentos, alvenaria e cantaria, azulejos, painéis de materiais compósitos, etc. 

Fatores-chave que as juntas dos elementos de fachada devem seguir:
 » Proteção da humidade. As juntas devem impedir o acesso da água da chuva e da humidade às estruturas internas.
 » Resistência a diferentes movimentos. As juntas devem ser capazes de suportar os movimentos da estrutura causados         

 por diferentes fatores: mudanças de temperatura, humidade, cargas ativas, retração do material (betão), etc.
 » Aspeto estético. As juntas devem preservar o aspeto estético mesmo na presença de condições extremas como radiação  

 UV, água da chuva, ar poluído. Além disso, devem ser fáceis de limpar.

Escolha do selante correto
Existem vários tipos de selantes disponíveis como os silicones, mástiques de PU, MS e híbridos, etc. Cada tipo tem as suas 
vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas antes da aplicação.

Pontos importantes na escolha do selante a aplicar no exterior:
 » aderência aos substratos
 » capacidade de movimento 
 » durabilidade após exposição às intempéries
 » compatibilidade com os materiais de contacto
 » funcionalidade 
 » tempo de trabalho e de cura
 » impacto no ambiente



dmin=
Δd
M% 100 (%)

- largura mínima da junta

- movimento total da junta, devido à expansão térmica e à humidade 
das partes do edifício e outras condições possíveis (cargas ativas, 
retração do material, etc.). Este valor é calculado durante a fase de 
projeto do edifício.

- capacidade de movimento declarada do selante
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Design da junta 

A correta conceção da junta e dimensionamen-
to começa logo na fase de projeto. As dimensões 
adequadas da junta são calculadas com base nos 
materiais utilizados, condições climáticas, tensões na 
construção, etc.

Largura da junta
A largura das juntas é determinada pelos movimentos dos elementos que constituem a junta. Após a instalação, os ele-
mentos são expostos a movimentos de calor e humidade devido a influências ambientais. Também pode ocorrer retração 
do material. 

Para assegurar o movimento dos elementos devido à sua deformação, a largura mínima da junta pode ser 
calculada através da seguinte fórmula:

Exemplo
Para uma junta, onde o movimento total é de 6 mm que está a ser vedada com um selante com 25 % de capaci-
dade de movimento, a largura mínima da junta deve ser de 24 mm. Na maioria dos casos, a largura recomendada 
das juntas da fachada situa-se entre 8-30 mm.

Profundidade do selante
A largura mínima de uma junta entre os elementos da fachada deve ser de 6 mm e a profundidade mínima do 
vedante deve ser de 6 mm.

A relação largura:profundidade da junta calcula-se em função da sua largura e situa-se no intervalo de 1:1 a 3:1. 

A profundidade do vedante não deve exceder 12 mm.

As profundidades dos selantes de juntas recomendadas são apresentadas no quadro abaixo:

Largura da junta d, mm Profundidade do vedante s, mm

6...12 6...8

12...24 s = 0,5 d

24...40 12



As juntas de canto são utilizadas entre dois elementos que se in-
tersectam, por exemplo, a selagem do perímetro da estrutura da 
janela a partir do exterior. Para assegurar a aderência do selante, 
a superfície de contacto entre o selante e a superfície deve ser de 
pelo menos 6 mm.

Ventilação das juntas
A necessidade de ventilação da junta depende da estrutura da parede 
e do tipo de isolamento térmico e deve ser sempre apresentada no 
projeto de construção.

Para assegurar a ventilação correta da junta, normalmente, são uti-
lizados tubos de plástico com um diâmetro interno de 10 a 15 mm. O 
espaçamento dos tubos deve ser apresentado no projeto. Os tubos de 
ventilação devem ser aplicados para que a água da chuva não tenha 
acesso à estrutura da parede e a água condensada na junta possa sair, 
se necessário. A compatibilidade do tubo de ventilação e do selante 
deve ser verificada antes da aplicação. 

Consumo de selante
O consumo de selante depende do tamanho da junta.

Rendimento estimado do selante em bolsa de alumínio de 600 ml, metros lineares

Tamanhos de junta. 

Largura de junta

Profundidade da 
junta

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

6 mm 16,7 12,5 10,0 8,3 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9

8 mm 12,5 9,4 7,5 6,3 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1

10 mm 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7



Selagem das juntas
Para alcançar os resultados necessários e a longevidade do selante é importante seguir os requisitos gerais 
de instalação descritos neste manual. Antes da selagem deve verificar se a retração de volume dos elementos 
da fachada foi concluída e se o teor de humidade de equilíbrio foi alcançado. Dado que os selantes podem ser 
aplicados em muitos ambientes e condições diferentes, pode ser necessário adotar procedimentos de instalação 
adicionais, para além das regras gerais.

Condições meteorológicas durante a selagem
O selante deve ser aplicado quando a temperatura do ar ambiente for de +5 °C a +30 °C. Devem-se evitar temper-
aturas extremas enquanto se aplica um selante no exterior. Se estas condições não puderem ser evitadas, devem 
ser aplicados procedimentos de instalação adicionais.
A velocidade de cura dos selantes depende da temperatura e humidade atmosférica. Com temperaturas e 
humidade mais elevadas, o vedante cura mais rapidamente em comparação com temperaturas e humidade mais 
baixas.

Limpeza
Antes de selar, verificar que as superfícies das juntas estão limpas, 
lisas, secas e consolidadas.  
Se necessário, as superfícies porosas devem ser lixadas com um 
material abrasivo e, depois disso, todas as partículas soltas devem ser 
removidas
As superfícies não porosas devem ser limpas com solvente e um pano 
de algodão limpo. Garantir que restos de solvente são eliminados.

Primário
Caso necessário, as superfícies limpas devem ser tratadas com um 
primário adequado para melhorar a aderência do selante ao substrato.



Selagem
Após a limpeza, o primário (se necessário) e a instalação do fundo de 
junta, pode ser aplicado o selante. Se necessário, para evitar a sujidade, 
devem ser protegidas as superfícies adjacentes da junta. Normalmente, é 
utilizada fita de pintor para o efeito.

Aplicar o selante de forma uniforme na junta com uma pistola de 
silicone adequada. Evitar a formação de espaços vazios entre o selante 
e as bordas da junta. Para melhor resultado e especialmente no caso 
das juntas mais largas, o vedante pode ser aplicado em três etapas: no 
início as arestas e depois a parte do meio.

A aplicação do vedante em três etapas

Instalação do fundo de junta 

Para juntas mais largas e de superiores movimentos, deve-se utilizar 
fundo de junta. A finalidade do fundo de junta consiste em garantir a esp-
essura 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 profun-
didade 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.



Ferramentas 
Para assegurar a posição e forma corretas do selante na junta, após a 
sua instalação deve ser pressionado ligeiramente contra o material de 
suporte e os lados da superfície. Normalmente utilizam-se espátulas 
alisadoras para o efeito. Para um alisamento conveniente as espátulas 
podem ser humedecidas previamente em água com sabão. Assegurar 
que este trabalho é realizado antes da formação de pele superficial do 
selante.

Se forem utilizadas fitas de pintor estas devem ser removidas após o 
alisamento.

Selagem a temperaturas frias
Para obter resultados adequados, o trabalho de vedação em condições de baixa temperatura deve ser geralmente 
evitado, uma vez que pode implicar vários riscos. Em casos especiais, a vedação dos elementos da fachada pode 
ser efetuada quando a temperatura cai abaixo dos +5 °C, sob a responsabilidade do instalador. Em tempo frio, 
devem ser tidas em conta as seguintes circunstâncias e requisitos, para além das regras gerais de vedação.
 » Durante a selagem, a temperatura do ar deve ser > -5 °C.
 » As superfícies das juntas devem estar secas, limpas e sem gelo nem neve..
 » Se necessário, as superfícies das juntas devem ser aquecidas para permitir a remoção de humidade e gelo. Deve  

 evitar-se um aquecimento excessivo, pois poderá danificar a superfície do elemento.
 » Durante a aplicação, a temperatura do selante deve ser mantida entre +20 °C a +25 °C.
 » Gradientes elevados de temperatura devem ser evitados para os selantes recentemente colocados, caso con 

 trário, poderá ocorrer rutura interna do selante.
 » Em temperaturas frias, o selante cura mais lentamente do que o habitual e a aderência ao substrato pode ser  

 mais fraca. 

Selagem a altas temperaturas
Para obter resultados adequados, o trabalho de selagem em situações de altas temperaturas deve ser geralmente 
evitado, uma vez que pode implicar vários riscos. Em casos especiais, a vedação dos elementos da fachada pode 
ser efetuada quando a temperatura sobe acima dos +30 °C, sob a responsabilidade do instalador. A temperaturas 
mais elevadas, alguns selantes podem formar bolhas de ar o que pode causar um efeito negativo no desempenho 
da junta e levar à falha da mesma. Em tempo quente, devem ser tidas em conta as seguintes circunstâncias e 
requisitos, para além das regras gerais de vedação:
 » A selagem não deve ser feita quando a temperatura do ar ambiente ou a temperatura do substrato for superior a  

 +40 °C.
 » Para minimizar os riscos do tempo quente, a selagem deve ser levada a cabo no lado do edifício com sombra.
 » Nalguns casos, a selagem deve ser feita apenas de manhã cedo ou à noite.
 » Durante a aplicação, a temperatura do selante deve ser mantida entre +20 °C a +25 °C.
 » Gradientes elevados de temperatura devem ser evitados para os selantes recentemente colocados, caso con 

 trário, pode ocorrer a rutura interna do vedante.
 » Em temperaturas quentes, deve ser considerado que o selante cura mais rapidamente e deixa menos tempo  

 para ser alisado.



Manutenção
Limpeza das juntas

Os selantes aplicados corretamente em juntas no exterior não necessitam de limpeza para funcionarem expostos 
às intempéries. No entanto, as juntas podem ficar sujas, sendo desejável que sejam limpas por razões estéticas. 
Os intervalos de limpeza devem ser decididos pelo proprietário do edifício, uma vez que dependem da finalidade e 
localização do edifício, condições ambientais, etc.  

Durante a limpeza das juntas de vedação, deverão ser levados em consideração os seguintes
aspetos:
 » O selante deve estar completamente curado antes de quaisquer atividades de limpeza. 
 » Não deve ser limpo mecanicamente com materiais abrasivos, uma vez que pode danificar-se a superfície do 

mesmo.
 » Devem ser evitados agentes de limpeza fortes à base de solventes, uma vez que podem causar a descoloração e 

alteração das propriedades.
 » São recomendados agentes de limpeza neutros de forma a garantir a compatibilidade com o selante. Executar 

um teste prévio numa pequena superfície.
 » Os agentes de limpeza devem ser removidos da superfície do selante com água limpa o mais rapidamente 

possível.
 » Se o selante tiver sido coberto com tinta ou qualquer outro material de acabamento, devem ser seguidas as 

recomendações do fabricante da tinta.

Danos da junta

O estado das juntas da fachada deve ser monitorizado e avaliado regularmente e, se necessário, os danos devem 
ser eliminados. Com a reparação rápida das juntas, é possível evitar danos importantes na estrutura de forma 
significativa.

Os principais danos das juntas seladas são a perda de aderência do selante ao substrato, fissuras no selante ou 
tornarem-se demasiado frágeis. As falhas nas juntas podem causar danos no edifício devido à entrada de água e 
humidade, danos no acabamento da superfície externa ou interna, deterioração do isolamento térmico e alterações 
na aparência do edifício.

Erros comuns que podem causar danos nas juntas:
 » instalação de elementos de fachada ou falhas de design
 » seleção incorreta do selante ou outros materiais
 » estruturas de construção demasiado húmidas
 » as superfícies não foram devidamente limpas
 » selagem mal executada
 » envelhecimento do selante



Métodos de reparação
A reparação das juntas depende do grau e da extensão dos danos. As juntas podem ser reparadas quer parcial-
mente quer renovando todas as juntas de toda a fachada. Por vezes pode ser necessário alterar o método de 
selagem e reparar ou afinar elementos da fachada antes da selagem.

É razoável fazer reparações parciais das juntas quando a propagação das juntas danificadas é limitada e a causa 
dos danos possa ser eliminada durante as reparações das juntas. É prático fazer reparações de juntas com o mes-
mo tipo de selante que foi utilizado inicialmente. O selante usado deve ser removido e as juntas devem ser limpas 
(por exemplo, por lixagem).

A reparação de todas as juntas de fachada é prática quando a maioria das juntas está danificada ou a propagação 
de danos não é possível de evitar através de reparações parciais. A renovação de juntas também pode ser útil 
quando o acabamento da superfície da fachada é renovado, se as juntas tiverem mais de 15 anos, ou se o selante 
tiver ficado significativamente frágil em comparação com o estado original.



O Wolf Group em números 

Wolf Group reúne todas as unidades de produção e filiais comerciais da Krimelte, fabricante europeu líder em produ-
tos e sistemas químicos para a construção. As principais marcas do Wolf Group são Penosil e Olivé. 

As unidades de produção do Wolf Group estão localizadas na Estónia, Espanha e Rússia. As filiais de vendas do grupo 
estão situadas na Estónia, Letónia, Lituânia, Espanha, França, Portugal, Roménia, Ucrânia e Reino Unido. 

O Wolf Group é especialista mundial em espumas de poliuretano, selantes, adesivos e impermeabilizantes. Todos 
os produtos são desenvolvidos pela equipa interna de I&D. As nossas soluções e sistemas de produtos alcançaram 
reconhecimento em mais de 70 países ao fornecer inovações e a última tecnologia do mercado aos utilizadores 
industriais, profissionais da construção e domésticos, bem como aos clientes de Marca Privada.

4 Unidades de produção 
10 Filiais comerciais  
3 Marcas de produtos  
70+ Mercados de exportação
400+ Empregados 
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A informação contida neste documento, é dada de boa fé com base nos nossos conhecimentos e experiência e destina-se a ser utilizada como 
orientação geral. 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 usados 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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KRIMELTE OÜ 
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