
 

 

                                    BOLETIM TÉCNICO             
                           ALCATRÃO  EPOXI  PRETO - NORMA 1265 

 

 
Descrição:                             Produto formulado a base de alcatrão de hulha-epóxi, de alta espessura, curado com 

                                               poliamida, fornecido em dois componentes, um com Alcatrão de Hulha (Componente A) e 

                                               outro Catalisador Epóxi (Componente B). 

 

                                                         

Uso e aplicações:                   Seu uso é recomendado para acabamentos que necessitam de alta resistência contra 

                                                corrosão e abrasividade como plataformas marítimas, peças de hidroelétricas, tanques e                        

instalações de   tratamento de água e esgoto, tanques de água, tubulações, dutos e tubulações que são enterradas ou 

                                                submarinas, rebocadores e embarcações de extração de areia,entre outras. 

 

 

Código do produto:               HD 86.15.002  (preto)                                                  Catalisador :ED 6300095 

 

 

Catálise:                                 1 x 1 em volume 

 

 

Teor de Sólidos:    Por peso:          80+/- 2%                                       Por volume:     70+/- 2% 

 

 

Viscosidade KU:                    110 a 120 KU 

 

 

Diluição:                                 Não  é necessário                DILUIÇÃO MÁXIMA 10%  com TN 0600879 

 

Método de aplicação:             Air Less, rolo, trincha     

    

Espessura recomendada:        125-150 micrometros com aplicação em demão única  

 

Rendimento Teórico:              4,5 m²/L/demão espessura de 125-150 micrometros 

 

Secagem:                                 Ao toque:                       10 a 15 minutos 

                                                Ao Manuseio:                 02 a 03 Horas  

                                                Final                               7 dias 

 

Peso específico:      1,300 +/- 0,020 g/cm³ 

 

Pot Life a 25ºC:                       03 a 04 horas. Quanto maior a temperatura menor é o tempo de vida da mistura 

Secagem Final:                        24 horas                                                                     Cura total: 5-7 dias 

Instruções Gerais :                 Homogeneizar bem os produtos antes da mistura  

Misturar com agitação mecânica constante até perfeita homogeneização, , se necessário diluir o produto com redutor para 

Alcatrão Epóxi  TD 0600879 em até 5% conforme equipamento de aplicação. 

Preparação da Superfície:       A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, 

óleo, respingos de solda, ferrugem, etc. 

Estocagem:                               A temperatura ambiente, 12 meses. 

Observações:                            O Rendimento é teórico para uma espessura seca de 150 microns, não considerando perdas 

decorrentes do tipo de superfície e do método de aplicação. 

Normas de Segurança: Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e 

longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca 

reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara 



 

 

protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de 

contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. 


