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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Permatex Anaerobic Gasket Maker é um selante anaeróbico, monocomponente, tixotrópico para uso em 
juntas. Quando confinado entre as flanges e conexões de alumínio e na ausência de ar, forma um selo 
resistente a resiliência, solventes, temperatura e trações com força média, o produto cura rapidamente e 
tem resistência a gases e líquidos. 
 
Permatex Anaerobic Gasket Maker forma juntas sem a necessidade de utilização de papel ou outro 
material, selando todas as imperfeições da superfície, formando uma junta sem rachadura ou contração 
durante a cura. Não corrosivo ao alumínio e ferro fundido.  

 

INDICAÇÕES DE USO: 
Especialmente formulado para uso em componentes de alumínio, bombas, termostatos, caixas, cobertura 
de eixo, engrenagens, entre outros.  
Este produto não é recomendado para uso com oxigênio puro e/ou sistemas ricos em oxigênio e não deve 
ser especificado como vedante para contato com cloro e outros materiais fortemente oxidantes. 
 

1. As superfícies a serem vedadas devem estar livres de graxa, óleo, sujeira e resíduos; aplicar manualmente 
em um lado da flange, certificando-se de fazer um cordão contínuo. 2. Montar as peças; apertar com o 
torque recomendado; as partes podem voltar ao serviço dentro de uma hora; 
 

Para limpeza: Limpar o excesso de material com um pano limpo; limpar as mãos com Permatex Fast Orange 
ou sabão e água. 
Para desmontagem: Para peças pequenas, aquecer a peça de 204°C a 232°C; com cuidado aplicar força 
suave, ou bata suavemente para soltar as peças. Repita esta sequencia se necessário. Para peças grandes, 
use uma cunha em combinação com um martelo, bater cuidadosamente e forçar os lados da peça para 
quebrar as superfícies unidas; assim que as peças estiverem soltas, deixe as superfícies esfriarem a 
temperatura ambiente. 
 

DADOS TÍPICOS  

 

 

Tipo Químico Éster de Metacrilato 

Cor / Aparência Gel / Vermelho 

Viscosidade (Brookfield) 6.000 a 7.000 cPs 

Folga máxima (polegadas) 
0,010 diametral (S/ Primer) 
0,050 diametral (C/ Primer) 

Ponto de Fulgor > 200°C 

Densidade 1,130 g/cm³ 

Velocidade de Cura 
4 – 24 horas (S/ Primer)  
30 min – 4 horas (C/ Primer) 


