
 
 

Epoxol® Deco 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É oferecida como um 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. 

 

 

Sistema epóxi sem solventes, adequado para a criação de 

pisos decorativos autonivelantes com aspeto de granito 

Aplicações  Epoxol® Deco pode ser aplicado em hipermercados, catering, hotéis ou 
pavimentos residenciais. Dá à superfície um aspeto natural de granito. 

Propriedades Epoxol® Deco é um sistema epóxi bicomponente baseado em resinas 
selecionadas e endurecedores sem solventes que apresentam grande 
resistência à abrasão e ao amarelamento, força significativa e resistência 
química. É composto por resina transparente (A e B) e massa decorativa. 

Caraterísticas Técnicas   
 

Aparência Semi-brilhante 

Densidade Componente A: 1,1 gr/cm3 

 Componente B: 1,02 gr/cm3 

Relações de mistura (peso prop.) 100A:60B 

Tempo de cura (+25°C) 10 horas 

Pot life (+25°C) 40 minutos 

Secargem entre demãos (+25°C) 24 horas 

Temperatura mínima de aplicação +12oC 

Transitabilidade (+25°C) 24 horas 

Endurecimento total ~ 7 dias 

Resistência à abrasão 71 mg (- ASTM D 4060, TABER TEST, CS 10/1000/1000) 

Resistência ao impacto IR4 (EN ISO 6272) 

Dureza-Shore D 15” (ASTM 2240) 72 

Força compressiva (DIN 53452) 78 N/mm2 

Resistência à flexão (DIN 53452) 52 N/mm2 

Força de adesão ≥ 2,5 N/mm2 

Instruções de utilização Preparação da superfície: A superfície do pavimento deve estar seca (teor de 

humidade da argamassa <4%), estável e protegida do ataque de humidade 

crescente. A superfície também deve estar livre de pó, sujidade, substâncias 

gordurosas e oleosas. Portanto, deve ser escovado, polido ou jateado e em 

seguida limpo com aspirador. Além disso, imperfeições de novas superfícies 

devem ser suavizadas com pulverizador para menor consumo de material e 

para obter melhores propriedades de adesão. 

Primário: O primário da superfície é aplicado com tinta solvente epóxi 

Neopox® Special (Ral 7040) numa camada com trincha, rolo ou pistola 

airless, diluído com solvente Neotex® 1021 10% em peso. Em caso de teor 
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de humidade superficial> 4% ou humidade crescente, aplicar Neopox® 

Primer AY antes da aplicação de Neopox® Special (Ral 7040). 

Aplicação: Após a secagem do Neopox® Special (Ral 7040), é aplicado o 

Epoxol® Deco. Misture 1 kg de resina com 1,7-2 kg de enchimento (3-5 

minutos) até que uma mistura uniforme seja alcançada. A argamassa epóxi é 

aplicada na espessura preferida de 1,5-2 mm com talocha dentada. Para 

evitar a formação de bolhas na superfície final, utilizar rolo espigão na rolagem 

da camada autonivelante, após o uso da espátula. 

Consumo indicativo : (Resina: Filler – 1 kg: 1,7 kg): 1 m2 of 2 mm espessura 

Notas • Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam o 

tempo de secagem, enquanto altas temperaturas o reduzem. 

• A aplicação do produto deve ocorrer pelo menos 4 semanas após a 

betonagem do novo betão. 

• Devido à natureza da tinta, sua exposição constante e direta à radiação 

UV, pode causar escamação ao longo do tempo. 

• Após mexer toda a mistura, despeje a argamassa logo, para evitar alta 

temperatura e polimerização dentro da panela. 

• Fissuras ou buracos devem ser preenchidos com Epoxol® Putty. 

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. Em caso de manchas endurecidas, use meios mecânicos. 

Embalagem Resina: Embalagens de 10kg (componentes A e B  têm proporção de peso 

fixo) 

Enchimento: Sacos de 17kg 

Armazenamento O produto é utilizável por 3 anos (+5°C a +45°C) quando mantido fechado na 

embalagem original, protegido do gelo e da luz solar direta. 


