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Floor coating solutions

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O verniz de FUNDO é um verniz de base epóxi pigmentado
que reagem com endurecedor altamente reativo, usado
especificamente nos sistemas quartzo colorido

Se houver contaminações do substrato com óleo, graxa,
tintas, etc, deve-se inicialmente lavar o piso com detergente
e enceradeiras por 15 minutos e em seguida efetuar a
aspiração. Este processo deve ser repetido até a obtenção
de uma superfície limpa e aderente.
A preparação da superfície pode ser feita com:
Politriz diamantada,
Lixadeira diamantada
De modo a abrir perfeitamente os poros do concreto. Em
pisos feitos com argamassa forte pode-se usar a enceradeira
com lixa.
A superfície deverá estar perfeitamente seca
com umidade abaixo de 3%.

O verniz de FUNDO é usado especificamente para receber o
quartzo colorido aspergido nos processos de execução dos
sistemas quartzo colorido.
Pela seu alto teor de sólidos e sua reação rápida, pode ser
usado também como resina para argamassas de rápida
cura.
CARACTERÍSITCAS E VANTAGENS

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM
•
•
•
•

Cura rápida
100% sólidos
Levemente pigmentado
Alta fluidez

O FUNDO deve ser estocado, em suas embalagens
originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e
ao abrigo do sol.
A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e
32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

EPI’S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO
Mascara facial com filtro combinado.
Luva de PVC.
Óculos de segurança.

•
•
•

Armazenado nas condições ideais, o verniz de FUNDO tem
12 meses de garantia

CONDIÇÕES DE MISTURA
Sempre misturar bem o componente A com B para garantir
uma reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente
para evitar a perda de material.
A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para
evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.
RELAÇÃO DE MISTURA
Produto

Mistura / Kg

FUNDO - A
FUNDO - B

Embalagem
Padrão
1,000 3,64 Kg/Balde
0,100 0,36 Kg/Pote

DADOS TÉCNICOS
Características
Massa específica

Valores

Métodos

1,10 ± 0,05
(g/cm3)

ASTM D 1475

0,2 (%)

ASTM C 413 /
96

Viscosidade
Absorção de água
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