
 

 

 

Descrição

A película formada por COBERIT EPOXY depois de curada é dura, com ótima

resistência química e mecânica, pois resiste  à abrasão provocada pelo tráfego e a

vários ataques químicos como os causados por soluções diluídas de ácidos e álcalis,

óleos e gorduras, óleos combustíveis, querosene e aguarrás.

COBERIT EPOXY apresenta boa aderência ao concreto, à argamassa e ao ferro.

Aplicação

Campos de Aplicação

- Áreas que exijam pintura impermeável e resistente ao desgaste: fábricas de

produtos alimentícios, de laticínios, refeitórios, banheiros, pisos.

Modo de usar

Preparo do substrato

A superfície deve estar áspera, seca e limpa.

Preparo do produto

Misturar perfeitamente os dois componentes do COBERIT EPOXY (A e B)

preferencialmente com agitador mecânico, deixando a tinta repousar por 15

minutos antes da aplicação. Ela pode ser usada até cerca de 6 horas (a 25°C),

depois de efetuada a mistura.

homogeneizar antes de usar

Aplicação

Aplicar as demãos com trincha, obedecendo a intervalos mínimos de 8 horas entre

elas.
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Sobre concretos e argamassas aplicar 2 a 3 demãos. A primeira demão deve ser

diluída em, no máximo, 5% de SOLVENTE EPOXY.

Sobre ferro aplicar uma tinta de fundo (ARMATEC ZN). Após a secagem, aplicar de 2

a 3 demãos de COBERIT EPOXY.

Embalagens

Amarelo - Galão de 3,6 l

Azul Claro - Galão de 3,6 l

Azul Escuro - Galão de 3,6 l

Branco - Galão de 3,6 l

Cinza - Galão de 3,6 l

Gelo - Galão de 3,6 l

Verde - Galão de 3,6 l

Vermelho - Galão de 3,6 l

Consumo aproximado

150 ml/m²/demão

Características

Densidade

Componente A: 1,21 g/cm

3

Aparência:

Componente A: cores: branco,cinza, azul claro, azul escuro, gelo, amarelo,

vermelho e verde.

Componente B: líquido

Composição básica:

Componente A: resina epóxi

Componente B: poliamino-amida

Precauções

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de
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crianças e animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Aplicar somente em superfícies que não estiverem expostas ao sol.

Não deve ser aplicado sobre argamassas com cal.

As superfícies de ferro necessitam da aplicação de "primer".

A secagem total ocorrerá em 8 dias, em condições climáticas normais. Somente

depois desse período, as superfícies podem ser colocadas em uso.

Líquido inflamável.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC

Luvas de PVC

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Componente A

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante

água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com

óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Componente B

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante

água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com
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óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.
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