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 INTERMEDIÁRIO/ ACABAMENTO EPOXI DE ALTA ESPESSURA ( Epilac) - 
CINZENTO
  840-0002       

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

 Acabamento/intermediário duro e resitente à abrasão, à água doce e salgada, ácidos não 
oxidantes, alcalis, óleos e uma vasta gama de produtos químicos, o que o torna 
particularmente indicado para a pintura de pavimentos.

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

 Ligante: Resinas de epoxilina/ aminas modificadas.
Viscosidade: 98-100 KU/25ºC
Densidade: 1,48-1,56
Teor de Sólidos: 75,4-77,11 (em peso).
Ponto de Inflamação: 30ºC (base); 25ºC (Cat.); 27ºC (mistura).

PREPARAÇÃO DO
SUBSTRATO

 Sobre superfícies metálicas galvanizadas aplicar em primeiro ligar Self Etching Primer 
Filler, 334-0070. Sobre metais ferrosos aplicar Primário Epoxi, 801-1038. Sobre betão ou 
reboco aplicar directamente devendo estes encontrarem-se firmes e isentos de impurezas 
ou metais facilmente destacáveis.

PREPARAÇÃO DO 
PRODUTO PARA 
APLICAÇÃO

 
CATALISADOR: 862-0062
PROPORÇÕES DE MISTURA (VOL.): 
4:1

DILUENTE: 812-0005

APLICAÇÃO: Pistola, trincha ou rolo
TAXA DE DILUIÇÃO: (em volume)
Pistola: 10-20%
Trincha ou rolo: 5%

SECAGEM:                      TEMPO                        TEMPERATURA
Em profundidade                16 horas                             23 + 2ºC
Cura total                              7 dias       

POT LIFE:           8h/15ºC ou 4h/25ºC

PROPRIEDADES 
DA SUPERFÍCIE

 Cor: Cinzento.
Brilho: Acetinado.

PERÍODO ACONSELHADO 
DE ARMAZENAGEM

 18 meses, em condições adequadas.

INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA

 Ver ficha própria.

NÍVEL DE V.O.C.  413 g/L (mistura)
OBSERVAÇÕES  Espessura recomendanda: 125  µm

Rendimento prático: 2,5 m²/L - 4 demãos (pistola);
                             4,2 m²/L - 2 demãos (trincha ou rolo);
Repintura: 16 horas (mínimo); 5 dias (máximo)

- Para aplicação sobre betão/ reboco diluir a primeira demão com 15-30% de Diluente, 
812-0005 (vol.), conforme a superfície for muito ou pouco porosa.

- Em aplicação com pistola "airless", a espessura recomendada obtém-se com 1 demão 



sem diluição.

- Não é recomendável a aplicação em exteriores, devido a farinação.

- Nas repinturas, deve fazer-se uma avaliação cuidada das superfícies para acautelar a 
eventual existência de contaminação ou de incompatibilidade com a tinta aplicada.

NOTA  A Robbialac assegura a conformidade dos seus produtos de acordo com as 
especificações das respectivas Informações Técnico Comerciais. As informações 
apresentadas constituem apenas uma base orientativa. Aconselhamos os utilizadores a 
realizarem ensaios prévios de modo a determinarem as melhores condições de utilização e 
a confirmarem que os produtos são adequados para o fim pretendido. Declinamos qualquer 
responsabilidade no caso do resultado final ser influenciado por factores fora do nosso 
controlo. Porque a evolução técnica é permanente, recomendamos a verificação da 
actualidade da presente Informação Técnico-Comercial.
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