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Produto: 

Finpoxi - Primário Epóxi para piso 
 
Descrição:  

O Finpoxi é um produto de dois componentes baseado em resinas epoxídicas que proporcionam uma excelente 
aderência ao substrato. Dado a sua estrutura molecular e consequente tamanho de partícula, permite índices de 
penetração no solo elevados e níveis de ligação superiores. 

O Finpoxi permite ser utilizado como primário cuja função será estabelecer uma correcta interface entre o solo e a 
tinta epóxi, ou como única película a ser aplicada na superfície cumprindo a função selante do betão. Permite ser 
aplicado a temperaturas reduzidas e a graus de humidade elevados sem correr o risco de acontecer o efeito de 
carbonatação. 

A viscosidade deste primário foi regulada para que seja fácil a aplicação bem como a regularização do produto 
sobre a área a tratar. 

 

Propriedades Físicas: 

Cor: Incolor 

Proporções de mistura:1 parte de componente A para 1 parte de Componente B 

Massa Específica do componente A: 1,000 g/cm
3
  

Massa Específica do componente B: 0.890 g/cm
3
 

Aspecto do Filme: Meio brilho 

Tempo de cura total: 6 dias a 20º C. 

Tempo de Secagem ao toque: 7 horas a 20º C 

Rendimento: Depende da rugosidade e índice de absorção do substrato. No entanto, tomam-se como valores 
médios 5 m

2
/L. 

Tempo de repintura: Depende da temperatura e grau de humidade do meio ambiente considerando-se como 
intervalos úteis para repintura de 7 a 65 horas. 

Pot life: 60 minutos. 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/L.  

A mistura do componente A com o componente B contém no máx. 430 g/L COV. (a)  
(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por 

produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao 
longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 

 
Aplicações: 

O Finpoxi é indicado tanto como primário cuja aplicação final é um esmalte epóxi, como para selante em que o 
Finpoxi é o último acabamento a efectuar no piso. 
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Características de utilização: 

Embora de uma forma geral todos os sistemas epóxi possuam bons índices de adesão à superfície, é conveniente 
garantir que a superfície a tratar está livre de poeiras, matérias friáveis ou gorduras. Deve-se sempre, antes de 
qualquer aplicação, aspirar todo o piso. 

A mistura dos dois componentes deve ser efectuada de acordo com as proporções indicadas nas propriedades 
físicas. O produto deverá ser aplicado apenas numa demão.  

A aplicação poderá ser efectuada a rolo ou trincha. 

 Forma de fornecimento: 
 
Embalagens metálicas sem protecção interior de 1L e 5L para o componete A e para o componente B. 
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