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 Vedação de silicone pré-formada para aplicações resistentes à intempérie 
 

Características e 
Benefícios 

 Alternativa econômica e de alto desempenho para retirar e calafetar novamente os 
selantes resistentes à intempérie que apresentaram problemas 

 Alternativa de módulo extremamente baixo para os selantes comuns 
 Alta capacidade de movimentação, de +200/-75% da movimentação da junta 
 Veda movimentos de alto rompimento, capaz de suportar cargas vivas especificadas, 

oscilação devido ao vento e movimentos sísmicos em uma junta devidamente 
projetada 

 Desempenho validados-SWRI 
 Capacidade de oferecer um sistema de vedação completamente resistente à 

intempérie, quando usado com o DOWSIL™ AllGuard Revestimento Elastomérico de 
Silicone 

 Disponível em formatos personalizados, permitindo fácil aplicação e transições mais 
uniformes 

 Disponível em acabamento fosco e texturizado (similar ao EIFS) 
 

Composição 
 

 Extrusão pré-formada de elastômero de silicone 
 

Aplicações DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone é especificamente projetado para uso em reparos de 
juntas de construção com defeito e detalhes de envidraçamento devido a erros de projeto, 
falha em campo, ou quando a vida útil dos selantes e das gaxetas expirarem. Pode ser 
utilizado em diversas aplicações, como: 
 
 Alternativa econômica e de alto desempenho para retirar e calafetar novamente os 

selantes resistentes à intempérie que apresentaram problema 
 Uma junta de restauração sobre EIFS tanto para juntas EIFS-EIFS, como para juntas 

perimetrais em janelas 
 Uma união de alumínio em aplicações de janelas de alto desempenho e fachadas de 

vidro em edifícios 
 Um material de acabamento em coberturas, flexível e de alto desempenho, ideal para 

uso em manutenção 
 Aparência uniforme em parapeitos ou juntas de contenção 
 Vedação de conexão sem vazamentos 
 Vedação para clarabóias com vazamentos 
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Propriedades Típicas 
Atenção: Estes valores não devem ser utilizados na preparação de especificações. 
 

Teste1 Propriedade Unidade Valor 

 Como Fornecido – Extrusão de Borracha Curada   

ASTM D 2240 Dureza, Shore A pontos 25 

ASTM D 412 Resistência à Tração psi (MPa) 40 (0.28) 

ASTM D 412 Alongamento % 400 

 Resistência à Ruptura, die B ppi (kN/m) 100 (17.5) 

 Tempo de Cura de 21 Dias – 1/2" (13-mm) Junta com 1 1/2" (38-mm) de Largura DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone 
Aderido ao DOWSIL™ 795 Selante de Silicone para Construção 

ASTM C 11352 Ruptura Máxima psi (MPa) 40 (0.275) 

ASTM C 1135 Alongamento Máximo, % 800 

ASTM C 1135 Tensão a 25% de Alongamento psi (MPa) 

pli (N/m) 

3.0 (0.021) 

1.5 (263) 

ASTM C 1135 Tensão a 50% de Alongamento psi (MPa) 

pli (N/m) 

5.0 (0.034) 

2.5 (438) 

ASTM C 1135 Tensão a 50% de Compressão psi (MPa) 

pli (N/m) 

< 5 (0.034) 

< 2.5 (438) 

ASTM C 719 Capacidade de Movimentação % +200/-75 

 Adesão Sem Primer do DOWSIL™ 795 Selante de Silicone para Construção com DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone 

ASTM C 794 Resistência da Película, DOWSIL™ 795 Selante de Silicone para Construção pli (N/mm) 25 (4.38) 

 
1. ASTM: American Society for Testing and Materials. 
2. ASTM C 1135 e C 719 modificadas utilizam a configuração da junta mostrada na Figura 1. 

 
 

 
 
Figura 1: Configuração de Junta dos Testes ASTM C 1135 e C 719 Modificados, 
usados para determinar propriedades específicas utilizando DOWSIL™ 123 Vedação de 
Silicone de 1 1/2" (38 mm) de largura. 
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Descrição DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone é uma extrusão de silicone pré-formada de módulo 
ultrabaixo que se adere aos substratos utilizando DOWSIL™ 791 Selante de Silicone 
Resistente à Intempérie ou DOWSIL™ 795 Selante de Silicone para Construção1. De fácil 
aplicação, DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone pode ser utilizado tanto em aplicações em 
novas construções como em reformas. DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone está disponível 
nas seguintes cores padrão: preto, branco, cinza, bronze, gelo e areia. Este produto 
também está disponível em cores personalizadas, pedido mínimo de 1000 pés lineares 
(305 metros). 
 
Deve ser utilizada a mesma cor do DOWSIL™ 791 ou DOWSIL™ 795 Selante de Silicone 
para aderir a fita ao substrato. 
 
Além de cores-padrão e personalizadas, o DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone também 
está disponível em acabamento texturizado. A cor ou a textura também pode ser alterada 
no local da obra, utilizando DOWSIL™ AllGuard Revestimento Elastomérico de Silicone. 
 
Além de cores personalizadas, DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone também está 
disponível em extrusões personalizadas com sulcos para facilitar dobras e formas 
dimensionais. Essas formas podem ser desenhadas de maneira personalizada, a fim de 
adaptarem-se às esquadrias e sistemas de janela, e para funcionar como tiras planas para 
proporcionar uma melhor estética e o máximo de proteção contra intempérie. Contate o seu 
representante de vendas da Dow para conversar sobre os conceitos de seu projeto e saber 
como podem ser assimilados em materiais de silicone de longa duração. 
 

Como Usar DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone deve ser aderido a um substrato limpo, seco, sem 
gelo e sem pó, utilizando o DOWSIL™ 791 ou DOWSIL™ 795 Selante de Silicone. Devem 
ser efetuados testes de adesão em campo para determinar se é necessária a utilização de 
primer para obter a adesão apropriada do DOWSIL™ 791 ou DOWSIL™ 795 Selante de 
Silicone ao substrato.1 
 
1Outros selantes Dow podem ser recomendados dependendo dos requisitos de aplicação. 

 
Preparação 
Superfícies porosas devem ser limpas por meio de abrasão, seguida por jato de ar 
comprimido livre de óleo. Se for necessária limpeza com água a alta pressão, tomar 
cuidado para impedir que a água entre na estrutura através da junta defeituosa. As 
superfícies exteriores devem estar visivelmente secas antes da aplicação de DOWSIL™ 
123 Vedação de Silicone. 
 
Superfícies não-porosas devem ser limpas usando solvente com dois panos, conforme 
descrito nas recomendações de aplicação de selante da Dow. Colocar fita adesiva nas 
áreas mais visíveis para garantir um bom efeito estético (ver Figura 2). 
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Como Usar 
(Continuação) 

 
 
Figura 2: Desenho de Junta Recomendado, utilizando DOWSIL™ 123 Vedação de 
Silicone e DOWSIL™ 791 ou DOWSIL™ 795 Selante de Silicone para Construção. 
 

 
 
DOWSIL™ 123 Desenhos Personalizados estão disponíveis para atender às necessidades 
estéticas e de resistência a intempérie com um único produto. 
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Como Usar 
(Continuação) 

Aplicação 
Aplicar uma camada de DOWSIL™ 791 ou DOWSIL™ 795 Selante de Silicone em cada 
lado da junta, conforme: 
 

Substrato Cobertura, pés lineares (m)/tubo Tamanho da Camada 

Sem acabamento 20–40 (6–12) 1/4” (6 mm) 

Acabado 70–120 (21–37) 1/8” (3 mm) 

 
Nota: Superfícies sem acabamento precisarão de camadas maiores de selante para vedar 
as depressões do substrato. O selante deve ser aplicado à aproximadamente 1/4" (6 mm) 
para dentro da fita adesiva, em ambos os lados da junta. A área mínima de adesão deve 
ter pelo menos 3/8" (9 mm) de largura (ver Figura 2). 
 
Dentro de dez minutos da aplicação do selante, pressionar a extrusão sobre o selante para 
umedecer a extrusão, o substrato e o selante. Um rolo pode ser utilizado para aplicar uma 
pressão consistente, a fim de assegurar um contato uniforme. As arestas na parte de trás 
do DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone assegurarão a cobertura apropriada do selante. 
 
As juntas horizontais devem ser completadas antes da aplicação das verticais. As juntas 
verticais devem ser sobrepostas às horizontais, conforme mostrado na Figura 3. 
 
No final da junta, cortar a extrusão com uma lâmina bem afiada. 
 
Limpeza 
Remover a fita adesiva e o excesso de selante. 
 
Manutenção 
Não há necessidade de manutenção. A superfície pode ser limpa com sabão e água. 
 
Em caso de danos na vedação, substituir a parte danificada. DOWSIL™ 791 ou DOWSIL™ 
795 Selante de Silicone vão aderir ao DOWSIL™ 123 Selante de Silicone existente com 
apenas uma limpeza com solvente para remover a sujeira acumulada. 
 

 
 
Nota: As tiras verticais devem sobrepor-se às horizontais de DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone. 

 
Figura 3: Aplicação Vertical Sobreposta do DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone sobre 
uma Vedação Horizontal. 
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O desenho indica: 
 
 Largura total (A). 
 Colocação de sulcos (B), especificando a distância da margem da tira até o centro dos 

sulcos. 
 Largura dos sulcos (C). Salvo especificado de outra forma, a largura dos sulcos deve 

ser de 1 1/64" (5 mm). Todos os sulcos devem ter 1/32" (1 mm) de profundidade. 
 
Figura 4: Exemplo de Esboço de Projeto Personalizado. 
 

Precauções de 
Manuseio 

AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA 
UTILIZAÇÃO NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, 
LEIA AS FICHAS TÉCNICA E DE SEGURANÇA DO PRODUTO, ASSIM COMO AS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS PARA USO SEGURO, 
E INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E RISCOS À SAÚDE. A FICHA DE 
SEGURANÇA DO PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA DOW NA INTERNET 
DOW.COM, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE APLICAÇÕES DA DOW 
RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, ATRAVÉS DE UM DISTRIBUIDOR DA DOW, 
OU AINDA, LIGANDO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA 
DOW. 
 

Embalagem DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone está disponível em rolos de 100 pés (30.5 metros). Os 
tamanhos padrões incluem larguras de 1", 1 1/2", 2", 2 1/2" , 3", 4", 5" e 6" (25, 38, 51, 64, 
76, 102, 127 e 152 mm) nas cores preta (also stocked in 12"), branca, cinza, bronze, gelo e 
areia. Os tamanhos padronizados, que não estão em estoque, incluem larguras de 3 1/2", 4 
1/2" e 5 1/2" (89, 114 e 140 mm) em todas as cores. Não mantemos em estoque todos os 
tamanhos das cores azul petróleo, rosa claro, rosa escuro, grafite e tijolo. Tamanhos 
personalizados estão disponíveis entre 1 e 6" (25 a 152 mm) em incrementos de 0.5" (13 
mm), e entre 7 e 12"(178 a 305 mm) em incrementos de 1"(25 mm). 
 

Limitações DOWSIL™ 123 Vedação de Silicone não é recomendado para uso: 
 
 Com DOWSIL™ 790 Silicone Building Sealant para Construção como um adesivo 
 Com selantes que não são da Dow, ou com selantes de silicone de cura acética como 

selante de adesão 
 Em aplicações abaixo da faixa de temperatura recomendada 
 
Este produto não é testado nem representado como adequado para usos médicos ou 
farmacêuticos. 
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Informação sobre 
Saúde e Meio 
Ambiente 

Para atender as necessidades dos clientes em relação à segurança dos produtos, a Dow 
possui uma organização completa de gerenciamento de produtos e uma equipe de 
especialistas em segurança de produto e regulamentação disponível em cada área. 
 
Para obter informações adicionais, consulte o nosso site na internet, dow.com, ou seu 
representante local da Dow. 
 

Considerações 
sobre Descarte 

Descarte de acordo com as regulações locais, estaduais e federais. Embalagens vazias 
podem conter resíduos perigosos. Este material e a sua embalagem devem ser descartados 
de modo seguro cumprindo as leis. 
 
É responsabilidade do usuário verificar que os procedimentos de tratamento de resíduo e 
descarte cumprem com as regulações locais, estaduais e federais. Contacte o seu 
Representante Técnico da Dow para obter mais informações. 
 

Governança de 
Produtos 

A Dow se preocupa fundamentalmente com todos que fabricam, distribuem e usam seus 
produtos, bem como com o meio ambiente em que vivemos. Essa preocupação é a base da 
nossa filosofia de governança de produtos, através da qual avaliamos as informações de 
segurança, saúde e meio ambiente dos nossos produtos, para então seguir os passos 
apropriados a fim de proteger o funcionário, a saúde pública e o nosso ambiente. O sucesso 
do nosso programa de governança de produto depende de cada indivíduo envolvido com os 
produtos da Dow – desde o conceito inicial e a pesquisa até a manufatura, uso, venda, 
descarte e reciclagem de cada produto. 
 

Aviso aos Clientes A Dow incentiva fortemente seus clientes a revisarem tanto seus processos de manufatura 
quanto suas aplicações dos produtos da Dow considerando a qualidade da saúde humana e 
do meio ambiente, a fim de assegurar que os produtos da Dow não sejam usados para o 
que não foram destinados ou testados. A equipe da Dow está disponível para responder as 
suas dúvidas e fornecer suporte técnico coerente. A literatura dos materiais, incluindo as 
FISPQs (ficha de informação de segurança de produtos químicos), deve ser consultada 
antes do uso dos produtos. As FISPQs em vigor estão disponíveis na Dow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com AVISO: A violação de qualquer patente de propriedade da Dow ou de terceiros será objeto de demanda a qualquer tempo. 

Posto que as condições de uso e leis aplicáveis podem variar de uma localidade para outra ou ainda sofrer alterações ao longo 
do tempo, é responsabilidade de cada cliente determinar se os produtos e informações contidos neste documento são 
adequados para o uso por parte do cliente e assegurar que o local de trabalho e as práticas de eliminação de resíduos 
cumpram a legislação vigente em cada região. O produto descrito nesta literatura pode não estar disponível para venda e/ou 
disponível em todas as geografias onde a Dow opera. As declarações sobre uso contidas neste documento podem não ter 
aprovação em todos os países. A Dow não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade pelas informações aqui contidas. 
As referências à “Dow” ou a “Companhia” significam a pessoa jurídica Dow no papel de vendedora de produtos ao cliente, a 
não ser que detalhadas expressamente de outra forma. NÃO SE OUTORGA NENHUMA ESPÉCIE DE GARANTIA; 
QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DETERMINADO USO EM 
PARTICULAR SE ENCONTRA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA. 

 


