SOLUÇÕES EM RESINA

CONSTRUÇÃO CIVIL
RESINAS ESPECIAIS PARA AS MAIS
DIVERSAS APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

PRINCIPAIS PRODUTOS

PRODUTOS

DESCRIÇÃO

DIFERENCIAIS
Primer epóxi. Excelente aderência
em concreto e em substrato
metálico. Possui ótima resistência
química e penetração em
substratos de concreto.
Caracteriza-se principalmente pela
secagem rápida mesmo.

APLICAÇÕES

epHoxaL RAL ex 112
Primer epóxi

Sistema epóxi modiﬁcada, de
baixa viscosidade, sem
solvente.

epHoxaL RAL 130 Piso
Piso epóxi (Pintura)

Confere excelente acabamento
Sistema epóxi modiﬁcada, de baixa com rendimento muito bom, alta
viscosidade, com solvente para
resistência mecânica e química.
aplicação em pisos tipo pintura.
Espessura de 70 a 100 micras por
demão.

epHoxaL RAL 121
Piso epóxi (Auto-Nivelante)

Sistema epóxi desenvolvido para
piso auto-nivelante.

Revestimento auto-nivelante para
pisos. Apresenta alto brilho
excelente acabamento e ótimo
rendimento. Alta resistência
mecânica química. 1 a 3 mm.

Piso de chão de fábrica como
Industria Alimentícia

epHoxaL RAL 130 Metal
Revestimento para metais

Sistema utilizado principalmente
pela área de manutenção para
revestimento de estruturas
metálicas.

Sistema epóxi bi-componente
com alta resistência mecânica e
ótimo acabamento brilhante
ou fosco.

Manutenção do revestimento das
diversas estruturas metálicas
da produção, almoxarifado, etc.

Primer epóxi para piso industrial
e substratos metálicos

Pisos diversos

Conheça nossa linha completa de produtos:
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GRANITOS
E MARMORES

CONSTRUÇÃO CIVIL
PRINCIPAIS PRODUTOS

PRODUTOS

DESCRIÇÃO

DIFERENCIAIS

APLICAÇÕES

epHoxaL RAL 188
Telagem

Sistema epóxi modiﬁcada sem
carga de média viscosidade,
rígida de cura em temperatura
ambiente ou estufa

Sistema epóxi rígido de alto
brilho após o polimento, sem
formação de micro crateras e
mínima formação de bolhas.

epHoxaL RAL 183
Pedras Coloridas

Sistema epóxi líquido de baixa
viscosidade, média reatividade,
rígido de cura em temperatura
ambiente ou levemente
elevada em estufa.

Sistema rígido apresentando
alto brilho depois de polido,
sem formação de micro
crateras e mínima formação de
micro bolhas.

Sistema desenvolvido para a
resinagem de pedras de
mármore e granito
COLORIDOS para preencher
trincas.

epHoxaL RAL 184
Pedras Escuras

Sistema epóxi líquido de baixa
viscosidade, média reatividade,
rígido de cura em temperatura
ambiente ou levemente
elevada em estufa.

Sistema rígido apresentando
alto brilho depois de polido,
sem formação de micro
crateras e mínima formação de
micro bolhas.

Sistema desenvolvido para a
resinagem de pedras de
mármore e granito de CORES
ESCURAS para preencher
trincas.

epHoxaL RAL 185
Pedras Claras

Sistema epóxi líquido de baixa
viscosidade, média reatividade,
rígido de cura em temperatura
ambiente ou levemente
elevada em estufa.

Sistema rígido apresentando
alto brilho depois de polido,
sem formação de micro
crateras e mínima formação de
micro bolhas.

Sistema desenvolvido para a
resinagem de pedras de
mármore e granito de CORES
CLARAS para preencher
trincas.

Sistema de laminação para
uso com ﬁbra de vidro para
reforço mecânico em
placas de granito e/ou
mármore.

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br
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