
 
 

Epoxol® 2874 

 

 

Sistema epóxi bicomponente para fundir ou incorporar 

vários itens 

Aplicação  • Ideal para a criação de sistemas aglomerantes, argamassas 
de resina e pisos 3D 

• Adequado para misturar com extensores leves ou pesados, 
como um enchimento para aberturas que mostram excelente 
adesão por longos períodos de tempo (por exemplo, 
enchimento de juntas em pavimentos de pedra natural, atrás 
de ícones prateados) 

• Indústria de hobby e artesanato - para a criação de vários 
enfeites e lembranças 

Propriedades • É composto por resinas puras e endurecedores selecionados 
e não contém solventes, extensores ou enchimentos. 
Apresenta baixa viscosidade que garante grande cobertura e 
penetração profunda (por exemplo, em fissuras) 

• Possui boa aderência em argamassas, metais e plásticos 
também. 

• Possui alta resistência química e sem absorção de óleo e 
água. 

• Possui boa resistência ao amarelecimento. 

Caraterísticas Técnicas 
 

Aparência da mistura Transparente, ambâr 

Densidade 1,09g/cm3 

Dosagem (por peso)       100A:58B 

Tempo de cura total a 
+25°C 

4 horas aproximadamente 

Cura total 7 dias 

Pot life (+25°C) 35-45 minutos 

Consumo indicativo de resina 
1kg/m2/mm 

Consumo indicativo para pedra 
natural 

7kg/m2/4mm espessura (1kg Epoxol® 2874 + 6kg areia de quartzo 
NQS grey 0,6-1,2mm) 

Temperatura máxima para 
resistência ao aquecimento 
contínuo (valor HDT) 

+46oC 

Viscosidade 92KU 

Resistência à tração (DIN 53452) 38 N/mm2 

Resistência à flexão (DIN 53452) 80 N/mm2 

Resistência à compressão (DIN 
53452) 

82 N/mm2 
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Dureza-Shore D 15” (ASTM 2240) 

 

83 

Resistência à abrasão 72 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 

Tensão de adesão (EN 13892-8)        ≥2,5 Ν/mm2     

Resistência ao impacto (EN ISO 
6272)        

IR4 

Instruções de utilização Preparação da superfície: O substrato deve estar limpo, seco e livre 

de pó, óleo, graxa ou qualquer material mal aderente. Use ar 

comprimido, qualquer meio mecânico adequado, ou lavagem com 

água ou solventes. A superfície é forçada a secar com ar quente ou 

pode secar naturalmente. Para aplicações em superfícies de betão, 

recomenda-se aplicar o Epoxol® Primer diluído 10% com solvente 

Neotex® 1021. Se a humidade da superfície for> 4% ou onde houver 

humidade ascendente, usar o Neopox® Primer AY. Para melhor 

adesão e trabalhabilidade da argamassa de resina, espalhar areia de 

quartzo M-32 imediatamente após a aplicação do primário. 

Aplicação: Após agitar os componentes A e B na proporção 

adequada, aplicar a mistura sobre a superfície e espalhar bem com 

uma espátula previamente impregnado no solvente Neotex®1021. 

Para a preparação de uma argamassa de resina, misturar Epoxol® 

2874 com areia de quartzo na proporção de 1: 7 a 1:10 em peso, 

dependendo da granulometria dos agregados e da espessura da 

argamassa a ser alcançada. 

A mistura é deixada para secar em temperaturas que variam entre + 

12ºC e +40ºC. 

Notas • • O produto não deve ser aplicado em temperaturas <12 °C, humidade 

relativa do ar> 65%, teor de humidade superficial> 4% ou se houver 

previsão de condições de humidade durante o período de cura da 

película de tinta. 

• • Aguarde pelo menos 4 semanas entre a betonagem das novas 

estruturas de betão e a aplicação do produto. 

• • Baixas temperaturas e alta humidade prolongam os tempos 

mencionados acima, enquanto altas temperaturas os diminuem. 

Limpeza de ferramentas Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com 

solvente Neotex® 1021. 

Removedor de manchas Use o solvente mencionado acima quando a mancha ainda estiver 

fresca e húmida. No caso de manchas endurecidas, use meios 

mecânicos. Devido à sua forte adesão, as manchas podem não sair. 

Embalagem 1kg e 15,8kg (componentes A e B tem proporções de peso fixos). 
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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e no conhecimento da 

NEOTEX® SA. É prestado como serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como 

fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica não foi 

modificada por uma edição mais recente. 

 

Armazenamento 

 

2 anos quando mantido fechado na embalagem original, em local 

seco e coberto. 

 
 
 
 
 
 
  

NEOTEX S.A. 
V.Moira str., P.O. Box 2315 

GR 19600 Área Industrial Mandra, Atenas, Grécia 
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Dop Nο. Epoxol® 2874/4950-45 

EPOXOL® 2874 

      
EN 13813 C 60-B 2,0- RWA20-F 50-SH 70 

  Material de mesa de resina sintética para uso interno 
em edifícios 

 

Características essenciais  Desempenho 

Resistência ao impacto ≥4 Nm 
Class I 

Força de ligação Classe B 2,0 

Força compressiva Classe C 60   

Dureza Superficial Classe SH 70 

Resistência ao desgaste Classe RWA20 

Resistência à flexão Classe F 50 

Reação ao fogo NPD 


