
 

 

Epoxol® 3D 

 

 

Sistema epóxi transparente, adequado para a criação de 

pavimentos 3D 

Aplicação  Epoxol® 3D é um sistema epóxi transparente sem solventes, 

solução ideal para a instalação de pisos 3D em shoppings, 

grandes salões, prédios de escritórios, apartamentos, etc. É 

aplicado sobre imagens especiais de piso impressas de 

forma a proporcionar o efeito 3D desejado. 

Propriedades Sistema epóxi bicomponente que consiste em resinas puras 

e endurecedores selecionados e não contém solventes, 

extensores ou cargas. Apresenta baixa viscosidade que 

garante ótima cobertura e torna a superfície brilhante com 

excelente clareza. Possui baixa tendência ao 

amarelecimento. É classificado como C 60-B2,0- RWA20-F 

50-SH 50 de acordo com EN13813. 

Caraterísticas Técnicas   
 

Aspeto da mistura Transparente, âmbar 

Densidade 1,09g/cm3 

Proporção de mistura 
(proporção de peso ) 

      100A:60B 

Consumo indicativo de resina 1kg/m2/mm 

Tempo de secagem a 
+25° C 

8 horas aproximadamente 

Endurecimento total 7 dias 

Pot life (+25°C) 40 minutos 

Temperatura de aplicação +20 °C 

Resistência à flexão (DIN 
53452) 

78 N/mm2 

Tensão compressiva (DIN 
53452) 

88 N/mm2 

Dureza-Shore D 15” (ASTM 
2240) 

79 

Resistência à Abrasão (ASTM  

 

70 mg - Taber Test (CS 10/1000/1000) 



 

 

Epoxol® 3D 

 

 

 

Tensão de adesão (EN 13892-
8)        

 

≥2,5 Ν/mm2     

Resistência ao impacto (EN 
ISO 6272)        

IR4 

V.O.C.  limite de acc. para a E.U. Diretiva 2004/42 / CE para este produto da categoria AjSB “Revestimentos de desempenho 

reativo de dois componentes”: 500g / l (Limite 2010). V.O.C. conteúdo do produto pronto para usar <200g/l. 

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

estável, seco, protegido da humidade e livre de pó, óleo, graxa 

ou qualquer material mal aderente. 

Aplicação: A imagem impressa é colada em uma superfície lisa 

e adequadamente preparada de forma que não ocorra 

aprisionamento de ar. Ambos os componentes A e B são 

misturados na proporção predeterminada e agitados por aprox. 

2-3 minutos com um misturador elétrico de baixa rotação, até a 

mistura ficar homogénea. A mistura é então deixada no 

recipiente para o aplicativo. 1 minuto e espalhar sobre o 

suporte, até à espessura máxima de 2,5 mm, com talocha 

dentada adequada. Durante a aplicação do revestimento no 

piso, ele deve ser tratado com um rolo espigão especial, para 

que o ar preso seja libertado e seja criada uma superfície lisa e 

sem bolhas. 

Notas • A temperatura durante a aplicação e durante a cura do material 

deve ser superior a +20°C 

• Condições de aplicação: Humidade no suporte <4%/ Humidade 

relativa do ar <65%/ Temperatura ambiente: de +20°C a +40°C 

• Baixas temperaturas e alta humidade prolongam os tempos de 

secagem 

• Devido à natureza do material, a exposição direta e contínua à 

radiação UV pode causar escamação ao longo do tempo 

Limpeza de ferramentas e 
remoção de manchas 

Neotex © 1021 imediatamente após a aplicação 

Embalagem 1kg e 16 kg (componentes A e B têm proporções de peso fixos).  

Precauções de segurança Consulte as Folhas de Dados de Segurança . 
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Armazenamento 2 anos, armazenado na embalagem original fechada, de +5°C 

a +35°C, protegido da luz solar e do gelo 
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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas aos usos e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e 

conhecimento da NEOTEX® SA. É oferecido como um serviço a designers e empreiteiros, a fim de ajudá-los a encontrar 

soluções potenciais. 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. 
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Dop Nο. Epoxol® 3D/4950-44 

EPOXOL® 3D 

      
EN 13813 C 60-B2,0- RWA20-F 50-SH 50 

  Material de betonilha de Resina Sintética para uso interno 
em edifícios  

 

Características essenciais Performance 

Resistência ao impacto ≥4 Nm 
Classe I 

Força de ligação Classe B 2,0 

Força Compressiva Classe C 60   

Dureza Superficial Classe SH 50 

Resistência ao desgaste Classe RWA20 

Resistência à flexibilidade Classe F 50 

Reação ao fogo NPD 


