
 
 

Epoxol® Floor Elastic 

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

NEOTEX® SA. É prestada 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 elástico multiuso sem solvente 

bicomponente 
 

                     

                                   

  

Campos de aplicação Epoxol® Floor Elastic é um sistema epóxi adequado para pavimentos que 
precisam de alta resistência mecânica e química, ex. fábricas, laboratórios, 
armazéns, hipermercados, estacionamentos, garagens, matadouros, frigoríficos, 
despensas, hospitais, escolas, etc. Graças à sua excelente cobertura de fissuras 
e imperfeições e à sua elasticidade, Epoxol® Floor Elastic é também 
recomendado para a reparação e remodelação pavimentos antigos. 

  

Propriedades/ 
Vantagens 

Epoxol® Floor Elastic é um inovador sistema epóxi bicomponente à base de 
resinas selecionadas e endurecedores sem solventes, com elasticidade 
significativa, que apresentam grande resistência à abrasão e química (a álcalis, 
soluções de ácidos, água, óleos de petróleo e diversos solventes). 

Em conformidade com o regulamento 2004/42 / EC para limitação de V.O.C. em 
tintas e vernizes. 

Certificado: No 01750/015/000 do Greek Chemical State Laboratory (julho de 
2006), para contato permanente com alimentos de acordo com os regulamentos 
europeus 1935/2004, 1895/2005 

 

Carateristicas Técnicas   
 

Aparência 

Densidade (EN ISO 2811.01) 

Brilhante 

1,45 kg/l (Comp. Α),  0,98 kg/l (Comp.Β) 

Proporção de mistura (proporção de 
peso) 

100Α:80Β 

Consumo 

Temperatura do substrato 

Temperatura ambiente  

500-650gr/m2 por camada (dependendo do substrato) 

+12°C a +35°C 

+12°C a +35°C 

Teor de umidade da superfície 

Humidade atmosférica relativa 

<4% 

<70% 

Endurecimento total ~ 7 dias 

Resistência à Abrasão 28 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 

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

Dureza (Shore D, ASTM 2240) 40 (a +25°C) 

Resistência à temperatura De -50°C a +80°C  
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Pot life 

Temperatura Tempo 

+12°C 1.5 horas 

+25°C 1 hora 

+30°C 1 hora 

 

                                      Secagem entre demãos 

Temperatura Tempo 

+12°C 48 horas 

+25°C 48 horas 

+30°C 48 horas 

 

                                           Transitabilidade 

Temperatura Tempo 

+12°C 48 horas 

+25°C 48 horas 

+30°C 48 horas 
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Qualidade/Preparação 
do Substrato 

O substrato de betão deve ser sólido e ter resistência à compressão suficiente 
(mínimo 25 N/mm2) com resistência mínima à tração de 1,5 N/mm2. O substrato 
deve estar limpo, seco (teor de humidade no suporte <4%) e livre de todos os 
contaminantes tais como sujidade, óleo, graxa, revestimentos e tratamentos de 
superfície, etc. Os substratos de betão devem ser preparados mecanicamente 
usando limpeza a jato abrasivo ou equipamento de escarificação para remover 
a camada de cimento e obter uma superfície texturizada aberta. 

Além disso, imperfeições de novas superfícies devem ser alisadas com 
pulverizador para menor consumo de material e obtenção de melhores 
propriedades de adesão. 

 

Aplicação do primário Superfícies de construção: 

Epoxol® Primer (diluído 10% por peso com solvente Neotex 1021) é aplicado 
em uma camada (2 demãos necessárias em casos de aumento da porosidade 
do substrato) com rolo, trincha ou spray airless. Antes de aplicar, misture ambos 
os componentes (A e B) completamente para a proporção de mistura 
predeterminada correta por peso usando um agitador elétrico de baixa 
velocidade por 2-3 minutos. Quando o substrato contiver humidade superior a 
4% ou houver humidade ascendente, a superfície deve ser imprimada com 
Neopox® Primer AY. Caso contrário, pode ser aplicado como primário 
Epoxol® Primer SF (primário epóxi sem solvente) ou se a humidade do 
substrato for de até 8%, se não houver humidade ascendente e a temperatura 
do substrato for > +12°C da superfície deve ser preparado com primário à base 
de água Acqua® Primer. 

Superfícies Metálicas: 

As superfícies devem estar isentas de ferrugem ou qualquer corrosão que 
impeça a aderência e deve ser preparada com escovagem, esmerilhamento ou 
jato de areia. A seguir aplicar uma demão de Neopox® Special Primer 1225 
diluído 8-10% com solvente Neotex 1021 para proteção contra ferrugem. Antes 
de aplicar o primário, misture bem os dois componentes (A e B) e aplique em 
até 3 horas com trincha, rolo ou spray airless. 

 

Instruções de 
utilização 

Após a secagem do primário, Epoxol® Floor Elastic é aplicado com espátula, 
trincha ou rodos. Misture ambos os componentes A e B completamente para a 
proporção de mistura predeterminada correta por peso. Epoxol® Floor Elastic 
deve ser bem misturado usando um misturador elétrico de baixa rotação e é 
importante misturar bem próximo às laterais e ao fundo do recipiente. Misture 
continuamente por 3-5 minutos até que uma argamassa epóxi uniforme seja 
formada. 

 

Notas • Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam o tempo 
de secagem, etc. 

• Aguarde pelo menos 4 semanas entre o lançamento de novas estruturas de 
betão e a sua pintura com o produto. 
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• Para evitar bolhas na superfície final, use um rolo pontiagudo. 

• A exposição direta e contínua à radiação UV pode causar com o tempo 
escamação. 

• Quando a argamassa epóxi for aplicada em baixa espessura, fissuras ou 
buracos devem ser preenchidos com Epoxol® Putty. 

• Após mexer toda a mistura, despeje a argamassa com antecedência suficiente 
para evitar alta temperatura e polimerização dentro do recipiente.  
 

• A temperatura do substrato deve ser pelo menos 3ºC acima do ponto de orvalho 
para reduzir o risco de condensação ou bolhas no acabamento do pavimento. 
 

Limpeza de 
ferramentas 

Utilize solvente Neotex 1021 imediatamente após a aplicação. 

Removedor de 
manchas 

Utilize o solvente Neotex 1021 quando a mancha ainda estiver fresca e húmida. 
No caso de manchas endurecidas, use meios mecânicos. 

Cores Bege (RAL 1015), Cinza (RAL 7047), Terracota (RAL 3009).   

Tons sob medida podem ser produzidos em quantidade mínima, mediante 
acordo especial. 

Embalagem 18 kg em proporção de peso fixa. 

Armazenamento 3 anos (5-45°C) em latas fechadas. 

Precauções de 
segurança 

Consulte as Folhas de Dados de Segurança.  

Materiais auxiliares Epoxol® Primer: conjunto de 5kg, 10kg 

Epoxol® Primer SF: conjunto de 10kg 

Neopox® Primer AY: conjunto de 5kg 

Acqua® Primer: conjunto de 7kg 

Neopox® Special Primer 1225: conjunto de 1kg, 5kg 

Solvente Neotex 1021: Latas de 1kg, 5kg, 20kg 

Epoxol® Putty: conjunto de 1kg, 6kg, 20kg 


