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CCEERRÂÂMMIICCOO  PPIINNTTÁÁVVEELL  33::11  

  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO::  Revestimento epóxi bi-componente na cor azul claro com alta resistência a abrasão, corrosão e 
agentes químicos. Reforçado com minerais cerâmicos. Proporciona excelente adesão sobre todos os metais inclusive aço 
inox, resultando numa superfície vitrificada com ótimo acabamento, impermeabilizada. Resiste a produtos químicos, 
solventes de petróleo, água do mar, alcoóis, gasolina, óleo diesel, produtos alcalinos e ácidos diluídos. Suporta 
temperaturas de -10 a 130ºC, com picos de 170ºC. Alto teor de sólidos.  
Rendimento: 1,2 a 1,6 kg por m2 para camadas com 1 mm de espessura.  
 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Proteção de bombas, eixos, rotores, reconstrução de válvulas. Reveste e protege  tanques, moinhos, 
máquinas e equipamentos em geral. Repara e protege superfícies metálicas sujeitas à abrasão e corrosão química. Pode 
ser aplicado sobre a superfície para prevenir o desgaste. 

MMOODDOO  DDEE  UUSSAARR::  Misture 3 partes em volume de A, com 1 parte em volume de B, com auxílio de uma espátula, até sua 
total homogeneização. Aplique o mais rápido possível com um pincel, espátula, rolo, pistola ou imersão. O endurecimento 
se inicia no momento da mistura. Misture apenas o necessário para o reparo a ser executado. Se houver sobra será 
perdida. Após 2 horas em temperatura de 25ºC, a mistura já estará sólida, obtendo sua dureza máxima em 24 horas.  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  FFÍÍSSIICCOO  ––  QQUUÍÍMMIICCAASS::  

AAssppeeccttoo  LLííqquuiiddoo  vviissccoossoo  AAzzuull  ccllaarroo  

SSóólliiddooss  ttoottaaiiss,,  aappóóss  ccuurraa  110000%%    

RReennddiimmeennttoo  11,,44MM²²//KKgg  

TTeemmppoo  ddee  sseeccaaggeemm  aaoo  ttooqquuee  22hh  

TTeemmppoo  ddee  sseeccaaggeemm  ttoottaall  2244hh  

EEssppeessssuurraa  aappóóss  sseeccaaggeemm  330000--11000000  uu  

  

EEMMBBAALLAAGGEENNSS: KIT: 1,140 kg + 0,1995 kg   

PPRREECCAAUUÇÇÕÕEESS:: Trabalhar com EPI´s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave 
com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores 
informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.  

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 12 meses.  


