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Revestimento epóxi bicomponente adequada para 
pavimentos 

 

                     

 

                                   

 

                                           
 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

  

Campos de 
aplicação 

Revestimento epóxi bicomponente de base de solvente, adequada para pavimentos 
industriais, armazéns, estacionamentos, garagens e e superfícies metálicas no 
interior 

Propriedades / 

Vantagens 

 Resistência mecânica, à abrasão e químicos 

 Excelente tensão de adesão 

 Resistência à água, água do mar, álcalis, atmosfera industrial e condições 
climáticas adversas (consulte a tabela de resistência química abaixo) 

Características técnicas 
 

Aparência 

Temperatura de serviço  

Brilho 

-50°C a 140°C 

Relações de mistura (peso prop.) 

Densidade (EN ISO 2811.01) 

Transitabilidade (25 ° C) 

100Α: 20Β 

1,5 kg / l 

24 horas 

Consumo 

Temperatura do Substrato 

Temperatura ambiente 

Pot life (25 °C) 

Tempo de secagem (25 ° C) 

330-360g/m2 para duas camadas (dependendo do substrato) 

+ 12° C a + 35°C 

+ 12°C a + 35°C 

2 horas 

3-4 horas 

Teor de húmidade da superfície 

Húmidade atmosférica relativa 

<4% 

<70% 

Endurecimento Total ~ 7 dias 

Resistência à abrasão (ASTM D 4060) 110 mg (Teste de taber CS 10/1000/1000) 

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

Qualidade/Preparação 
do substrato 

O substrato de betão deve ser sólido e com resistência à compressão 
(mínimo 25 N/mm2) com uma resistência mínima à tração de 1,5 N/mm2. O 
substrato deve estar limpo, seco (teor de húmidade da superfície <4%) e 
sem contaminantes tais como sujidade, óleo, graxa, revestimentos e 
tratamentos de superfície, etc. Os substratos de betão devem ser 
preparados mecanicamente usando a limpeza a jato abrasivo ou 
equipamento de escarificação para remover a camada de cimento e obter 
uma superfície texturizada aberta. 

A colocação local pode ser conseguida com Epoxol® Putty na proporção 
de 1Α: 1B a 2A: 1B ou Epoxol® Special Putty na proporção 1Α: 1B ou 
Epoxol® Primer SF misturado com areia de quartzo. 
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Instruções de uso Superfícies de construção: A superfície deve ser nivelada (por exemplo, com 
massa epóxi Epoxol®), livre de poeira, sujidade, substâncias gordurosas e 
oleosas. O uso do primário não é necessário para substratos à base de 
cimento. Em vez disso, aplique uma camada de Neopox® Pro diluído 8% 
com Neotex 1021. Antes de aplicar, misture ambos os componentes (A e B) 
com um misturador (3-5 minutos) e aplique a tinta em 3 horas com trincha ou 
rolo. Após 18-24 horas, aplicar a segunda camada diluída 4-8% com Neotex 
1021 (se for necessária uma terceira camada, diluir 4%). 

Superfícies metálicas: Limpe a superfície enferrujada com jato de areia ou 
com uma escova de aço. Em seguida aplicar uma camada de Neopox® 
Special Primer 1225. Em seguida aplicar duas camadas de Neopox® Pro, 
permitindo a secagem de 18 a 24 horas entre camadas. 

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

 A superfície deve estar seca durante a aplicação da tinta e protegida do da  
húmidade crescente (por exemplo, sistema resistente à pressão osmótica 
Neopox® Primer AY) 

 Aguarde pelo menos 4 semanas entre a fundição de novas estruturas de 
betão e sua pintura com o produto. 

 As superfícies que já foram pintadas com tintas epóxi devem ser esfregadas 
levemente antes de repintar com o produto para garantir uma boa adesão 
entre as duas camadas de tinta. 

 A repintura de uma superfície recém-pintada deve ocorrer dentro de 2 dias, 
caso contrário, sugere-se esfregar levemente a camada recém-pintada para 
evitar possíveis problemas de adesão. 

 Após mexer toda a mistura, aplique imediatamente o material para evitar, em 
altas temperaturas, a polimerização do produto no recipiente. 

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

Limpeza de ferramentas Use solvente Neotex 1021 imediatamente após a aplicação. 

Cores Branco, Cinza (Ral 7040), Cinza (Ral 7047) e cores especiais sob encomenda 
acima de um determinado valor. 

Embalagem Conjuntos de 12 kg em latas (componentes A e B têm proporção de peso fixo) 

Estabilidade de 
armazenamento 

3 anos (5-45 °C) em latas fechadas. 

Precauções de 
segurança 

Consulte as Folhas de Dados de Segurança. 

Materiais auxiliares Epoxol® Primer: Conjunto 5kg, 10kg 

Epoxol® Primer SF: Conjunto 10kg 

Neopox® Primer  AY: Conjunto 5kg 

Epoxol® Putty: Conjunto 1kg, 6kg, 20kg 

Solvente Neotex 1021:  Latas 1kg, 5kg, 20kg 
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 Resistência química Tabela de resistência 

Tipo de líquido Permanentemente a + 
200C 

Ocasionalmente a  
+200C 

Água destilada ++ ++ 

Água salgada ++ ++ 

Etanol 15% + ++ 

Etanol 95% - - 

Espírito branco ++ ++ 

Tolueno - - 

Xileno - - 

MIBK - - 

Acetato de butilo - - 

Gasolina ++ ++ 

Amônia 10% ++ ++ 

NaOH 10% ++ ++ 

Ácido clorídrico 10% ++ ++ 

Ácido clorídrico 37% - + 

Ácido Sulfúrico 10% - + 

Ácido Nítrico 10% - + 

Ácido Acético 10% - + 

Ácido Fosfórico 10% - + 

Ácido láctico 10% - + 

Ácido crómico 10% - - 

Ácido cítrico 10% - + 

+++ Excelente resistência, ++ Boa resistência, + Má resistência 
 


