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BOLETIM TÉCNICO 

GOLFRADO EPOXI POLIAMINA 
 

 

Descrição:  Produto Formulado a base de resina epoxi acrildada, combinada com pigmentos  e aditivos 

de alta qualidade fornecido em 02 (dois) componentes. 

 

Uso e Aplicações:  Seu uso e recomendado para aplicações em máquinas, peças, equipamentos,. De alta  

resistência química e física. Podendo também ser aplicada em implementos agrícolas e 

rodoviários, artefatos de fibra, entre outras. 

 

Código do Produto:  GF 87 (CORES) 

 

Tipo de Veiculo:  Epoxi Acrilado  - Amina Cicloalifática 

Teor de Sólidos%:                        Por Peso 70-74%                                            Por Volume  55-57% 

 

Componente B:  Utilizar componente B na proporção (4x1) com Catalisador ED 3300190 

 

Diluição:  TN 0600007- Redutor Epoxi  

  

Viscosidade à 25ºC CF4:  70  a  110 seg. 

 

Método de Aplicação:  Pistola convencional (bico 1.4) com aplicação de 1-2 demãos e pistola Bico de pato (Arpex 

Mod 13 A ou Similar) 

 

 

Rendimento Teórico:  28-32 m
2 
/galão/demão com espessura seca de 65 a 75 microns. 

 

Secagem:  Ao Toque:  1 a 2 Horas 

 Ao Manuseio:  4 a 6 Horas 

Final:  24 Horas 

 Entre demãos:  12 a 24 Horas 

 

Massa Especifica: 0.980 á  1.150  g/ cm3  

 

Relação da mistura em volume:  4 (tinta) x 1 ( catalisador). 

 

Vida útil da mistura (Pot Life):  2 a 4 Horas.    

 

Instruções Gerais Adicionar o Componente “B“ Cód. ED 3300190 sobre o Componente “A“ na relação de 

mistura em volume conforme descrito acima, em constante agitação.  Se necessário acertar a 

viscosidade com TD 0600007 em função do equipamento de aplicação. Não preparar 

quantidades superiores as necessárias para 02 horas de trabalho. 

                                                     Acertar a viscosidade com TD 0600007 ,em função do equipamento para primeira demão lisa 

e depois sem diluição aplicar acabamento golfrado 

 

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, 06 Meses. 

 

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. 


