CPA Argamassado EP

______________________________________________________
O CPA Argamassado EP é um sistema tricomponente epóxi, com baixo teor de compostos
orgânicos voláteis (VOC). Trata-se de um produto desenvolvido para proporcionar
resistência superior ao impacto e à abrasão em pisos industriais. A aplicação do produto
forma um revestimento, indicado para áreas com tráfego intenso de empilhadeiras e
cargas pesadas. O revestimento também pode ser utilizado para áreas que apresentam
irregularidades ou imperfeições no substrato com capacidade de corrigi-las.

Especificações Técnicas:
Base química
Aspecto
Cor
Teor de Sólidos
Densidade
Tempo de trabalho
Liberação para Tráfego Leve
Liberação para Tráfego Pesado
Cura total

Epóxi / Amina
Líquido
Cinza
98 ± 1 %
2000 ± 2,0 g/cm3
20 a 25 minutos a 25°C
24 horas
72 horas
7 dias

Aplicação:
A sua aplicação é realizada inicialmente pela mistura dos 3 componentes:
-

Componente
Componente
Componente
Componente

A: Argamassado Epóxi
B: Endurecedor Epóxi
C1: Agregado 1
C2: Agregado 2

Após a mistura, a aplicação é realizada através de um equipamento chamado “Screed
Box” que será espalhada por toda a superfície do substrato de acordo com a espessura
requerida. O aplicador faz a utilização de uma desempenadeira com a intenção de
remover qualquer imperfeição deixada no piso.
Sua durabilidade e desempenho dependem muito de sua ancoragem ao substrato que
será aplicado. É essencial que o substrato esteja seco, com umidade inferior a 5%,
resistente, limpo e isento de contaminações de pinturas antigas, graxas, óleos e
impurezas. É importante preparar a superfície através de polimento e aplicação de um
primer adequado para a situação.

Indicação:
O produto é indicado para indústrias de diversos ramos de atividade, tais como
alimentícias, químicas, automotivas, laboratórios e outras. Também é indicado para
aplicação em estacionamentos, hospitais e outros. O produto pode ser aplicado em locais
fechados, devido ao baixo odor na hora da aplicação.

Embalagem:
Componente
Componente
Componente
Componente

A: Pote de 1,2 litros
B: Pote de 1,2 litros
C1: Saco de 14,08 kg
C2: Saco de 0,9 kg

Estocagem:
CPA Argamassado EP tem validade de um ano a partir da data de sua fabricação, deve ser
mantido em local fresco e fechado.

Cuidados básicos:
01
02
03
04
05
06
07
08

–
–
–
–
–
–
–
–

Evitar o contato com a pele – utilize luvas e EPI’s
Em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro
Usar óculos de segurança
Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água limpa e corrente
Após a lavagem dos olhos consultar médico especializado
Não reaproveitar embalagens
Não fumar na área de manipulação ou serviço
Em caso de ingestão acidental, procurar um médico imediatamente

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

