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Produto: 

Finpoxi-Plus - Esmalte de Epóxi para piso (2 componentes) 
 
Descrição:   

O Finpoxi-plus é um produto de dois componentes baseado em resinas epoxídicas especialmente formulado para 
aplicação em pisos de tráfego intenso em áreas interiores. Na sua formulação incorporam-se pigmentos e outras 
substâncias sólidas devidamente seleccionadas para proporcionar características mecânicas adequadas à 
utilização final, isto é, resistência à abrasão, ao impacto e à tracção.  

Simultaneamente verifica-se uma excelente aderência a todos os tipos de substratos minerais. Apesar das 
elevadas características de aderência, em situações de baixa porosidade do substrato pode ser necessário 
efectuar uma lixarem ou grelhagem do solo, por forma a garantir que se estabeleçam “pontes” de ligação. 

A temperatura mínima para a formação de filme foi consideravelmente reduzida comparando com os sistemas 
epóxi mais comuns, de forma a permitir a sua utilização em ambientes de temperaturas baixas. 

O Finpoxi-Plus apresenta ainda resistências químicas consideráveis. Este produto torna-se muito fácil de utilizar, 
permitindo a aplicação imediata após a mistura e não necessita de tempo de indução característico das poliamidas 
puras. 

 
Propriedades Físicas: 
Cor: Todas as cores de intensidade moderada do catálogo RAL 

Proporções de mistura:2 parte de componente A para 1 parte de Componente B (em volume) 

Massa Específica do componente A: 1.400 g/cm
3
  

Massa Específica do componente B: 0.960 g/cm
3
 

Aspecto do Filme: Brilhante 

Tempo de cura total: 7 dias a 20º C. 

Tempo de Secagem ao toque: 9 horas a 20º C 

Rendimento: Depende da rugosidade e índice de absorção do substrato. No entanto, tomam-se como valores 
médios 4 m

2
/L. 

Tempo de repintura: Depende da temperatura e grau de humidade do meio ambiente considerando-se como 
intervalos úteis para repintura de 9 a 72 horas. 

Pot life: 60 minutos. 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

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

Esta mistura contém no máx. 370 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. 
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Aplicações: 

O Finpoxi-plus é indicado para revestimentos de pisos de natureza industrial ou domésticos que estejam sujeitos a 
tráfego intenso. 

Permite a prevenção do desgaste do betão, bem como melhorar o aspecto estético. 

 
Características de utilização: 

Antes de utilizar deve eliminar todas as poeiras ou matérias friáveis que se poderão desprender do substrato 
promovendo problemas de aderência. De igual forma, é essencial eliminar manchas de gorduras e óleos que 
possam formar uma barreira química e mecânica à interface tinta/selante. 

Em todas as aplicações é imprescindível a aplicação de um selante epoxi que funcionará como primário à 
aplicação da tinta. A combinação dos 2 componentes deve seguir meticulosamente as proporções de mistura que 
será usada no período relativo ao pot life. 

A tinta deve ser aplicada em duas demãos sem qualquer diluição a rolo ou trincha. 

 

 Forma de fornecimento: 
 
Embalagens metálicas sem protecção interior de 1L e 5L para o Finpoxi-plus 
Embalagens metálicas sem protecção interior de 0.5L e 2.5L para o endurecedor.  
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