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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Permatex Ultra Cooper Neutro foi desenvolvido para uso em juntas que necessitem de um produto para 
moldagem no local com alta flexibilidade e excelente resistência a óleos e fluidos. Projetado para 
ambientes de temperaturas mais elevadas encontradas em cilindros, turbos, e motores de alta 
performance (até 316°C em operações continuas). 
 
Permatex Ultra Cooper Neutro cura quando exposto à umidade reagindo com o ar para formar uma 
junta de silicone resistente e flexível. O produto resiste a oxidação, desgaste e alterações térmicas sem 
endurecimento, encolhimento ou rachaduras. Projetado para oferecer maior resistência à óleos e 
atende aos pré-requisitos das garantias estendidas. Atende a todas as especificações de OEM. 

 

BENEFÍCIOS DO PRODUTO 
• Excelente resistência a altas temperaturas. 
• Não corrosivo, seguro de usar. 
• Excelente aderência e flexibilidade. 
• Substitui a maioria das juntas de corte. 
• Não inflamável e não tóxico. 
• Baixo odor. 
 

INDICAÇÕES DE USO: 
Indicado para coletores de escape, carcaças de termostato, válvula de cobre, tampas de engrenagem de 
cronometragem, bombas de água, tampas diferenciais, entre outros. 

 

MODO DE USO: 
Para a montagem como um formador de juntas:  
1. Remova todo o material anterior das superfícies de contato. Para melhores resultados, limpe e seque 
todas as superfícies com um solvente livre de resíduos. 2. Corte o bico no tamanho desejado, 1,58mm a 
6,35mm de diâmetro. Um cordão 3,17mm é suficiente para a maioria das aplicações. 3. Remova a tampa, 
perfure o tubo ou o lacre do cartucho e anexe o bocal de extensão. 4. Aplique um cordão contínuo e igual 
de silicone a uma superfície, primeiro traçando as áreas internas da configuração da junta, então no 
entorno de todos os furos de parafusos, como mostrado abaixo.  
 

 

 

 

 

5. Monte as peças imediatamente enquanto o silicone ainda está molhado. 6. Apertar com os dedos a 
flange até que o material começa a escoar para fora dos lados da flange. 7. Não mexer por pelo menos 
duas horas. Se necessário, depois das duas horas pode-se refazer o torque. 8. Para obter melhores 
resultados, deixar curar de um dia para outro. 
 

 



Para a montagem como revestimento de juntas: 

1. Repetir os passos de 1 a 3 descritos anteriormente. 2. Aplicar uma camada fina de silicone em uma das 
superfícies a serem montadas. 3. Colocar a junta pré-cortada sobre o filme de silicone. 4. Aplicar uma 
segunda camada fina sobre a superfície da junta pré-cortada. 5. Remova todo excesso e monte 
imediatamente. 
Nota: O produto não é recomendado para a vedação de cabeçote de motor. 
 

DADOS TÍPICOS 

 

DESEMPENHO TÍPICO DE CURA 
Permatex Ultra Cooper Neutro cura quando exposto à umidade do ar. O produto seca ao toque em 

duas horas e cura completamente em 24 horas. O tempo de cura varia com a temperatura, umidade e 

tamanho da folga. 

 

PERFORMANCE DO MATERIAL CURADO 
Após dias a   25°C (77°F), 50% Humidade Relativa 

* Material vai esticar 3,5 vezes o seu comprimento original antes de quebrar. 

** A quantidade de força necessária para quebrar o material. 

 

RESISTÊNCIA TIPICA AO AMBIENTE 

Resistência à temperatura 

 

RESISTÊNCIA QUÍMICA / SOLVENTES 
O produto retém propriedades eficazes em contato com fluidos automotivos, tais como óleo de motor, 

fluidos de transmissão, álcool e soluções anti-congelantes. Nota: Não recomendado para peças em 

contato com gasolina. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Este produto não é recomendado para uso com oxigênio puro e / ou sistemas ricos em oxigênio e não 

deverá ser selecionado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes. 

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança do 

Material (FISPQ). 

Tipo Químico Silicone Oxime  

Cor / Aparência Cobre / Pasta 

Viscosidade Pasta Tixotrópica 

Odor Baixo Odor 

Ponto de Fulgor > 93°C 

Densidade 1,05 g/cm³ 

Dureza (Shore A) >26 

Alongamento* 350% 

Resistência à Tração** 1,4 N/mm2 (203 psi)  

Contínua -54 a 316°C (-65 a 600°F) 

Intermitente -54 a 371°C (-65 a 700°F) 


