
 

 

Epoxol® Design 

 

Sistema de pavimento decorativo de epóxi autonivelante, 

com efeito metálico 

Campos de aplicação  Epoxol® Design é um sistema epóxi autonivelante decorativo 
com efeito metálico, ideal para pavimento no interior de lojas, 
restaurantes, hotéis, residências, etc. Consiste em um sistema 
epóxi bicomponente sem solvente colorido (Epoxol® Design Base 
Coat) usada como base e um sistema epóxi sem solvente de dois 
componentes (Epoxol®  Design Aluminum ou Gold) que oferece 
o efeito metálico. 

Propriedades Epoxol® Design  providencia um efeito metálico impressionante 
e é ideal para criações exclusivas de alta estética. Apresenta 
excelente resistência à abrasão e mecânica. Possui também uma 
elevada resistência química. 

Caraterísticas Técnicas   
 

Aparência Brilhante 

Densidade Componente A: 1,2-1,35 gr/cm3 (dependendo da sombra) 

 Componente B: 1,02 gr/cm3 

Relações de mistura (peso prop.) 100A:35B 

Tempo de cura (+25°C) 10 horas 

Pot life (+25°C) 40 minutos 

Secagem entre demãos (+25°C) 24 horas 

Endurecimento total ~ 7 dias 

Transitabilidade (+25°C) 24 horas 

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

81 mg  

Resistência ao impacto (EN ISO 
6272) 

IR4  

Dureza-Shore D 15” (ASTM 2240) 80 

Resistência à compressão (DIN 
53452) 

105 N/mm2 

Resistência à flexão (DIN 53452) 73 N/mm2 

Resistência à flexão ≥ 3 N/mm2 

Consumo Indicativo Epoxol® Design Βase Coat: 0,7-0,8kg/m2 em uma camada 

Epoxol® Design Aluminum or Gold: 0,2-0,3kg/m2 

 

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 uso 

<500g/l. 



 

 

Epoxol® Design 

 

Instruções de utilização 

 

 

 

 

 

 

Preparação da superfície:  A superfície deve ser estável, limpa, seca, 
protegida da humidade e livre de pó, óleo, gordura e materiais soltos. 
Mesmo em novas superfícies de betão, a preparação mecânica 
adequada do substrato (retificação, granalhagem etc.) é necessária para 
suavizar irregularidades, abrir poros e criar condições para melhor 
adesão. As superfícies devem ser planas, lisas e contínuas (ou seja, sem 
orifícios, fissuras, etc.). Caso contrário, devem ser reparados com 
materiais de reparação adequados, como Epoxol® Putty. Além disso, 
imperfeições de novas superfícies devem ser alisadas com pulverizador 
para menor consumo de material e obtenção de melhores propriedades 
de adesão. 

Preparação do primário:  Antes de aplicar Epoxol® Design Base 
Coat, recomenda-se aplicar o primário NEOTEX® apropriado, 
dependendo do substrato. 

Mistura: Antes da mistura, a agitação mecânica do componente 
A é recomendada por aprox. 1 minuto. Em seguida, o 
componente B é adicionado ao componente A na proporção 
predeterminada e os dois componentes são misturados por 
aprox. 3-5 minutos com um misturador de baixa rotação até a 
mistura ficar homogénea. A mistura é então deixada por aprox. 1-
2 minutos antes de ser aplicado no pavimento. 

Aplicação: Após a secagem do primário, o Epoxol® Design 
Base Coat é aplicado com espátula dentada, ao mesmo tempo 
em que se utiliza um rolo pontiagudo para libertar o ar e criar uma 
superfície lisa e sem imperfeições. Imediatamente após a 
aplicação da demão de base, o Epoxol® Design é vertido sobre 
a superfície húmida e aplicado (“húmido sobre húmido”), a título 
indicativo fazendo movimentos de “S” na superfície em várias 
direções, utilizando uma talocha ou espátula lisa. O efeito final 
depende do aplicador. 

 

Notas • Condições de aplicação: Humidade no suporte: <4%, 
humidade relativa do ar: <70%, temperatura ambiente e do 
substrato: +12°C mín. / +35°C máx. 

• Epoxol® Design não deve ser aplicado em condições 
úmidas, ou se as condições humidas prevalecerem 
durante o período de cura do produto 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação 
prolongam o tempo de secagem, enquanto as altas 
temperaturas o reduzem 

• Devido à natureza do material, sua exposição direta e 
contínua à radiação UV pode causar escamação ao longo 
do tempo 

• Recomenda-se que o Epoxol® Design, que proporciona o 
efeito metálico, seja espalhado duas vezes, vertical e 
horizontalmente, e não sobrecarregue, pois o efeito metal 
não será intenso neste caso 

• O efeito final do pavimento depende da criatividade do 

aplicador 
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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações 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. 

Limpeza de ferramentas e 
remoção de manchas 

Utilizar Neotex® 1021 imediatamente após a aplicação. 

Embalagem Kits de Epoxol® Design Base Coat de 13,5 kg e conjuntos 
Epoxol® Design Alumínio ou Ouro de 4,05 kg (os componentes 
A e B têm proporção de peso fixa) 

Armazenamento 2 anos, armazenado na embalagem original selada, em local 
absolutamente seco, ao abrigo do gelo, da humidade e da 
exposição solar. 

Precauções de segurança Consulte as Folhas de Dados de Segurança. 


