CPA RVPCRETE AN

______________________________________________________
O RVPCRETE AN é um revestimento uretano para pisos industriais. Sua base de resina
uretânica, tri-componente para execução de revestimentos que requeiram alta resistência
à abrasão, ao ataque de produtos químicos, tráfego pesado e intenso, inclusive impactos.
A









aplicação do RVPCRETE AN tem como principais vantagens:
Maior velocidade de aplicação e liberação área aplicada.
Liberação ao trânsito leve em 12 horas e pesado em 24 horas à 25°C.
Aplicação isenta de odores de solventes voláteis
Contem agente bactericida e fungicida
Resistência a choques térmicos
Fácil limpeza e assepsia.
Acabamento fosco.
Impermeável

Consumo de Produto:
 Revestimento de 4mm – 8kg/m2
 Revestimento de 6mm – 12kg/m2

Especificações Técnicas___________________________________
Base química
Aspecto
Cor
Tempo de trabalho
Liberação para trafego leve
Liberação para trafego pesado
Cura total

Uretano
Pastoso
Escolha do cliente (Acabamento Fosco)
16 min
12 horas
24 horas
7 dias

Resistência à Compressão (ASTM C579-01)
Resistência à Flexão (ASTM C580-02)
Desgaste por Abrasão (NBR I 4050/98)
Resistência de Aderência (NBR I 2042/92)
Pot Life à 25°C
Densidade:

33 Mpa
9,7 Mpa
2,1mm/ 1.000m
> 1,87 Mpa
16 min
2,0 g/m3

Aplicação__________________

_____________

O produto RVPCRETE AN é muito utilizado em indústrias alimentícias, devido aos seus
componentes bactericida e fungicida, além da facilidade de limpeza e assepsia. Também
amplamente utilizado em câmaras frias, devido à sua resistência a choques térmicos. Em
indústrias em geral, recomendamos para áreas de trafego pesado e intenso.
O material deve ser aplicado por mão de obra especializada, consulte a CPA BRASIL sobre
nossos especialistas.

Embalagem

_____________________________

Componente A – Galão com 2,55kg
Componente B – Galão com 2,35kg
Componente C – Sacos com 12kg

Estocagem_____________________________________________
O produto tem validade é de 1 ano a partir da data de sua fabricação, deve ser mantido
em local fresco ao abrigo da sombra e sua embalagem fechada.

Cuidados básicos________________________________________
Sempre utilizar EPI
010203040506-

evitar o contato com a pele;
em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro;
em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa em abundancia;
após lavagem dos olhos consultar médico especializado;
não reaproveitar embalagens;
Manter afastado de crianças

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do
produto antes de sua aplicação.

