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SISTEMA RAD EPOXI Líquido - Piso – Base 
 

Produto     Visc. cPs  Pot Life Catalisador Aplicações Características Catalisador Aplicações Características 

Selador  
   25C Mistura  25C 100g 

K-5200                       
Catalise de 2,4% 

Como verniz selador para partes 
internas de tanques de concreto, 
paredes, estruturas ou pipe racks em 
concreto, pisos em concreto, telhas . 

Selador epóxi/PAA bi componente com viscosidade apropriada para excelente 
penetração em concreto , rebocos, alvenarias, cimento amianto ou madeira. Sela 
essas superfícies, evita a absorção excessiva e propicia a aderência do sistema 
de pintura. Pode receber acabamentos epóxi, poliuretanos, epóxi betuminoso ou 
fenólico. 

   

< 100 
5 a 6 
horas S-5000     

  
 

 
  

  
  

        Produto     Proporção  Pot Life Catalisador Aplicações Características 

      Gramas  25C 100g 

N.A. 

Recomendado para revestimentos, 
impregnação em tecido de vidro, 

adesivo, primer para piso, entre outras 
aplicações. Também apropriado como 

revestimento de tubulações para 
aumento de fluxo de líquidos, primer 

para concreto x metal, concreto x 
concreto e para laminação de reforço 

em estruturas na construção civil. 

Sistema bi componente a base de resina epóxi e endurecedor isento de voláteis 
de média - baixa viscosidade e média reatividade. 

Resina RL P127    100 

35 
minutos 

Endurecedor EL P622   60 

Quartzo M-100     100 

    

  

  

  
 

 
  

  
  

 

 



 
 

 

Polipox Indústria e Comércio Ltda. 

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112 

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP   Fone: (15) 3246-8888 

www.polipox.com.br   vendas@polipox.com.br 

 
 

SISTEMA RAD EPOXI Líquido - Piso Acabamento Interno 

        Produto       Pot Life Catalisador Aplicações Características 

         25C 100g 

K-5347                       
Catalise 3 x 1    

em volume 

Proteção anticorrosiva, mecânica. Indicado para 
acabamento final em ambientes industriais 
especial para pisos como em fábricas de papel e 
celulose, indústrias químicas, açúcar e álcool 
entre outras . 

Revestimento epóxi bi componente sem solvente catalisado com 
aduto de amina cicloalifático modificado. Em camadas de alta 
espessura possui ótimo desempenho em ambientes ácidos ou 
alcalinos. Não exuda, possui alto brilho. Pode ser aplicado em dias 
chuvosos. ótimo acabamento estético em diversas cores. 

Alto Sólidos 
 

  
  

  

1 horas  

        

U-5000   

  

  

  
 

 
  

  
  

        Produto       Pot Life Catalisador Aplicações Características 

         25C 100g 

K-5367 Rápido                                    
K-5371  Médio                                    
K-5375   Lento                               
Catalise 3 x 1   

em volume 

Proteção anticorrosiva, mecânica. Indicado para 
acabamento final em ambientes industriais 
especial para pisos como em fábricas de papel e 
celulose, indústrias químicas, açúcar e álcool 
entre outras . 

Sistema pode ser utilizado tanto como Autonivelante tanto como Tinta. Sistema 
epóxi bi componente sem solvente catalisado com aduto de amina cicloalifático 
modificado. Em camadas de alta espessura possui ótimo desempenho em 
ambientes ácidos ou alcalinos. Não exuda, possui alto brilho. Pode ser aplicado 
em dias chuvosos. ótimo acabamento estético em diversas cores. 

Tinta 100% Sólido     

1 hora 

Autonivelante 
 
  

    

R-5000   
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SISTEMA RAD EPOXI Líquido - Piso Acabamento Interno 

Produto       Pot Life Catalisador Aplicações Características 

         25C 100g 

K-5443                       
Catalise 3 x 1    

em volume 

Ambientes agressivos como fábricas de papel, 
siderúrgicas, petroquímicas, açúcar & álcool, 
equipamentos industriais, máquinas, estruturas 
metálicas, pintura interna de tanques, tubos, etc... 

Acabamento epóxi/PAA bi componente com alta resistência físico-química 
perfazendo o sistema de pintura completo primer e acabamento. Pode ser 
aplicado diretamente no substrato sem primer. O alto sódios por volume 
possibilita a aplicação de uma única demão de alta espessura. Produto atóxico 
isento de metais pesados. 

Esmalte 
 

  
  

  

2 horas 

        

E-5000   

  

  

        

        Produto       Pot Life Catalisador Aplicações Características 

 
       25C 100g 

N.A. 

Diluente de tintas epóxi (esmaltes, vernizes e 
primers). Fórmula balanceada para evitar over-
spray e blush promovendo um excelente 
acabamento . 

Diluente epóxi a base de hidrocarbonetos, ésteres, éteres e álcoois . 

Diluente 
 

  
  

  

N.A. 
D-5000       

D-5001       
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SISTEMA RAD PU Líquido - Piso Acabamento Externo 

        Produto     Pot Life Textura Catalisador Aplicações Características 

       25C 100g Acabamento 

K-4060                       
Mistura 5 x 1   
em volume 

Excelente acabamento sobre primers e 
intermediários epóxi ou poliuretanos para 
estruturas, parte externa de tanques, parte 
externa de tubulações e esferas de gás, 
barcos ou iates, telhados e equipamentos. 

Poliuretano acrílico alifático bi componente com ótima cobertura e 
alastramento. Acabamento de alto brilho e resistência química em 
ambientes industriais e marítimos oferecendo excelente resistência 
ao intemperismo contínuo preservando cor e brilho por longos 
períodos. Atende norma N1342 Petrobras. 

Alto Sólidos     

4 horas 
Liso 

brilhante 

      

U-4000   

  

        

        Produto       Textura Catalisador Aplicações Características 

 
Diluente       Acabamento 

N.A. 

Diluente de tintas poliuretânicas (esmaltes, 
vernizes e primers). Fórmula balanceada 
para evitar over-spray e blush promovendo 
um excelente acabamento. 

Diluente poliuretânico a base de hidrocarbonetos aromáticos, éteres 
e acetatos.  

  
  

  

N.A. D-4000       

D-4001       

 


