FORMA FÁCIL, PRÁTICA E ECONÓMICA DE PINTAR O SEU ESPAÇO INTERIOR

TINTA EPOXY AQUA

TINTA EPOXY AQUA
Pintura epoxy bicomponente, à base de água, de secagem rápida e elevado conteúdo de sólidos,
para interiores. Isento de solventes, resistente à água e a produtos químicos em geral (óleos, graxas,
detergentes, etc).

APLICAÇÕES

VANTAGENS

| É utilizado em engenharia civil como revestimento de pavimentos, paredes de concreto, argamassas de cimento, cimento
epoxy, etc.
| Na indústria química e farmacêutica
| Hospitais
| Parques de estacionamento
| Armazéns
| Túneis
| Oficinas
| Cozinhas industriais

| Resistência
| Durabilidade
| Acabamento brilhante
| Várias cores disponíveis
| Fácil limpeza

Cada projecto é único e ajustado às necessidades de cada cliente. O material
permite uma execução precisa e sem falhas, produto premium de elevada
qualidade e consistência.
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TINTA EPOXY AQUA
Descrição Técnica
Pintura epoxy bicomponente, à base de água, de secagem
rápida e elevado conteúdo de sólidos. Isento de solventes.
ESPECIFICAÇÕES DA BASE:
Densidade
		

1,67 - 1,72 gr./cc.
(de acordo com a cor).

Conteúdo de Sólidos

67 - 70 % em peso.
(de acordo com a cor).

ESPECIFICACAÇÃO DO CATALISADOR
Estado físico
Líquido
Cor
Incolor transparente
Odor

Ligeiro

Ponto de inflamação

121ºC PMCC, ASTM D93

Densidade

Solubilidade na água

1,14 - 1,15 gr/cc. a 25ºC
ASTM D4052
500 - 700 MPAS a 25ºC
ASTM D445
Insolúvel

Conteúdo sólido

100% em peso

Viscosidade

CARACTERÍSTICAS DA TINTA SECA
Aspecto

Brilhante

Cor

Várias

Cobertura

>98% para um filme seco de 90 mícrons

Dureza persoz

7 dias: >200
Secagem a 20ºC e 65% HR

Classificação de derrapagem

Seco: Classe 3
Molhado: Classe 1

Contacto com
alimentos

Simulante A: APTA
Simulante C: APTA
(De acordo com RD 103/2009, RD 866/2008 e Directivas
CEE 2007/19, 82/711/CEE e 85/572/CEE)

Resistência à abrasão
ASTM D4060-95

84 mg (CS10/1000 rev./1kg)

Resistências químicas

Água: Muito boa
NaOH 10%: Muito boa
Diesel: Muito boa
Gasolina: Boa
Ácidos diluídos 10%: Fraca
Valores obtidos após um teste de 30 dias

Adesão sobre betão
ASTM D4541-95:

>1,5 N/mm2

ESPECIFICAÇÃO DA MISTURA:
Densidade
Aprox. 1,60 gr/cc
Conteúdo sólido
Aprox. 74% de peso
TEMPO DE ARMAZENAMENTO:
Um ano após a produção, na embalagem original, fechada,
sobre telha, evitando a geada e a exposição directa ao sol.
INSTRUCÕES DE SEGURANÇA:
As resinas epoxy podem afectar os olhos, a pele e as mucosas, por isso é aconselhável utilizar luvas de borracha, máscara facial e óculos de proteção durante a aplicação. Estas
normas devem ser respeitadas, sem excepção, em locais
fechados ou pouco ventilados. Em caso de contacto com os
olhos, pele ou mucosas lavar imediatamente com água limpa
e consultar um médico. Em estado líquido os componentes
são poluentes, portanto não devem ser despejados em
drenos, cursos de água, ou no solo. Para mais informacões
solicite a Ficha de Segurança.
DADOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO:

Suportes:
Todos os materiais usados normalmente na construção, devem
estar limpos e preferencialmente secos (este produto pode ser
aplicado em superfícies molhadas).
Método de aplicação:
Pincel ou rolo.
Diluição:
Água. (Primário: 10-15%. Acabamento: 0-10%).

Proporções de mistura:
4,5 partes de Tinta Epoxy Aqua por 1 parte de catalisador
epoxy.

Kit de venda

Vida da mistura a 20ºC:
20-30 minutos (dependendo da temperatura ambiente). FIM DE
POT LIFE VISÍVEL. A vida útil da mistura termina com um considerável aumento da viscosidade.

Base

Catalisador

9 kgs.
4,5 kgs.

2 kgs.
1 kg.

Preparacão da mistura:
Adicione o catalisador epoxy à base e misturar com a ajuda
de um agitador mecânico de baixa velocidade. Em seguida,
adicione o mínimo de água essencial para o uso do producto
(ver diluição). IMPORTANTE: NÃO ADICIONAR POSTERIORMENTE ÁGUA À MISTURA. Se a mistura aumentar em
viscosidade, a sua vída útil chegou ao fim, nesse caso, deve
ser descartada.

Rendimento:
6,6 m2/kg/mão. 3,3 m2/Kg para uma película seca de 100 microns.
Secagem a 20ºC:
Ao tacto após 24 horas. Cargas ligeiras 3 días. Carga total de 7
días.
Repintura:
Mínimo de 7 horas.
Condições de aplicação:
Os límites de temperatura para a sua aplicação devem estar compreendidos entre +10ºC como temperatura mínima e +30ºC
como temperatura máxima. A humidade relativa máxima do ar deve
ser de 80%. Durante a secagem é necessária uma boa ventilação.

