
BEPOX COR
Tinta Epóxica para Pavimentos de Betão/Betonilhas

M700

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio 
antes de aplicação geral é sempre conviniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BEPOX é uma pintura Epóxica bi-componente de alta resistência, contém solventes.
Após a secagem completa, obtém-se uma película muito dura mas elástica, não quebradiça e muito resistente ao 
choque, tendo uma boa retenção do brilho.
BEPOX é resistente às intempéries, às águas residuais, às bases em concentrações elevadas, gorduras, óleos e ao 
contacto esporádico de carburantes e solventes.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
BEPOX pode ser aplicado em interiores  e exteriores, aplica-se sobre betão, rebocos de cimento, aço, madeira, metais 
leves e outros materiais de construção.
Devido ao seu acabamento liso e semi-brilhante é de fácil limpeza.
É aconselhado para  lojas, armazéns, garagens, parqueamentos, oficinas, restauração (cozinhas antiderrapantes), 
hospitais  e ainda para toda a indústria húmida como matadouros, instalações agro-industriais, depuradores de 
esgotos.  Também é indicado para pinturas submersas em piscinas e tanques.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação dos suportes:
As superfícies a pintar devem apresentar-se isentas de sujidade e de partículas soltas ou em estado de desagregação, 
devem ser suficientemente porosas de modo a permitir a aderência da pintura.
Quando se trata de suportes sujeitos a uma exposição prolongada à água, é conveniente proceder à desfocagem do 
betão por jacto de areia.
Em aço recomenda-se a decapagem por jacto abrasivo.

Preparação da mistura na 1ª Demão
Para a aplicação de Bepox na primeira demão, é conveniente misturar o componente A com o componente B e 
adicionar 10% a 20% de diluente epóxico  à preparação.

Preparação da mistura 2ª e 3ª Demão
Misturar o componente B ao componente A  e adicionar 5% de diluente epóxico devendo ser tudo muito bem 
misturado. Nunca preparar mais tinta do que a necessária dentro do tempo de aplicação da mistura (pot life).
O tempo de espera  entre as demãos  é  normalmente de 1 dia , dependendo das condições atmosféricas.

ACONDICIONAMENTO
BEPOX é vendido em Kit de 20 litros+10 litros para pintar uma área de  +-80 m2, com uma espessura final de 140 a 200 
Micras, ou de 4 litros+2 litros para uma área de +-6 m2 de iguais espessuras.
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Precauções na Aplicação:
BEPOX pode ser aplicado à  trincha , rolo ou pistola.       
Temperatura para aplicação: superior a +10º C.
Lavar os utensílios com diluente próprio (Epoxy).                                                                  
Tanto o diluente como o produto no estado líquido, ou não totalmente endurecidos, são nocivos à água e aos 
terrenos, não devendo ser vertidos nas canalizações de água ou terrenos.
Em locais fechados, deve-se providenciar uma boa ventilação durante a aplicação e a secagem do produto.
Produto inflamável evitar fumar ou foguear até à cura total do produto  72 horas a 120horas.
Em caso acidental de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar um médico.
Utilizar meios de protecção usuais nestes tipos de produtos, luvas, mascaras de protecção ou outros.
A eliminação da embalagem é da responsabilidade do aplicador final. 
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