
Entre em contato conosco

Valinhos - SP - (19) 3276-0914 

 contato@rpsrevestimentos.com.br

    ÁREA DE APLICAÇÕES 

* Escolas

* Oficinas

* Hangares

* Hospitais

* Concessionárias

* Industria Alimentícia

* Industria Farmacêutica

* Quadras poli esportivas

* Industria Automobilística

* Pisos industriais em geral

* Os materiais deve ser armazenados em local fresco e 

   protegido contra umidades. Evitar altas temperaturas ou 

   pressões de compactações, pois o produto corre o risco

   de estourar.

  ARMAZENAMENTO

   VALIDADE 

* 12 Meses

REVESTIMENTOS

LINHA EPÓXI 



RPS EX 400 SV - Tinta epóxi de alto desempenho formulada à base resina epóxi com adição de solventes, bi 

componente, pré-dosada, composta de base pigmentada e endurecedor, disponível em várias tonalidades 

de cores. Pode ser aplicada em duas ou três demãos, numa mesma espessura que vária de 70 a 100 µm 

por demão, resultando desta forma numa espessura final de 200 a 300 µm. Ótima resistência química e 

mecânica com liberação ao tráfego em até doze horas depois de aplicada. (Pode ser aplicado no sistema 

Airless).

RPS EX 400 IS - Tinta epóxi de alto desempenho de média/alta espessura, formulada à base de resina epóxi, 

isenta de solventes, bi componente, com excelentes características de resistência química e mecânica, 

composta de base pigmentada e endurecedor, disponível em várias tonalidades de cores. Pode ser 

aplicada em duas, três ou mais demãos, numa mesma espessura que vária de 100 a 150 µm por demão, 

resultando, desta forma, uma espessura final de 200 a 450 µm com acabamento nas versões lisa ou 

antiderrapante. Indicada para áreas de trânsito médio, linhas de produção, indústrias farmacêuticas, 

escolas, almoxarifado e outros. (Pode ser aplicado no sistema Airless).

RPS EX 600 IS - Tinta epóxi - é um sistema de pintura epóxi de alta espessura, formulado à base de resina 

epóxi, isento de solventes, bi componente, oferecendo um acabamento autonivelante de alto brilho com 

excelente resistência mecânica e química. Pode ser aplicado em uma única camada atingindo as 

espessuras de 500 µm a 600 µm ou mais, disponível em várias tonalidades de cores. Indicado para áreas 

de trânsito leve, médio ou pesado.  

RPS EX AN 2 - Revestimento monolítico autonivelante, formulado à base de resina epóxi, isento de solventes. 

Oferece um acabamento de alto brilho com excelente resistência mecânica e química, proporcionando 

excelente estética e facilidade de limpeza. Aplicado em uma única camada de 1,0 a 2,0 mm ou mais. 

Revestimento de alto desempenho para pisos industriais ou comerciais. Disponível em várias tonalidades 

de cores. Indicado para áreas de trânsito médio/pesado.  

RPS EX AN 4 - Revestimento monolítico autonivelante, formulado à base de resina epóxi, isento de solventes. 

Oferece um acabamento de alto brilho com excelente resistência mecânica e química, proporcionando 

excelente estética e facilidade de limpeza. Aplicado em uma única camada de 3,0 a 4,0 mm ou mais. 

Revestimento de alto desempenho para pisos industriais ou comerciais. Disponível em várias tonalidades 

de cores. Indicado para áreas de trânsito médio/pesado.  

RPS EX ML - Revestimento multicamadas, formulado à base de resina epóxi, sem adição de solventes. Pode 

ser aplicado em diversas espessuras, de acordo com as condições que se encontra o piso. Oferece um 

acabamento liso ou antiderrapante com excelente resistência mecânica e química. Revestimento de alto 

desempenho para pisos industriais ou comerciais. Disponível em várias tonalidades de cores. Indicado 

para áreas de trânsito médio/pesado.  

RPS EX AG - Revestimento argamassado espatulado, formulado à base de resina epóxi, isento de solventes, 

tri componente. Aplicado em uma única espessura, podendo variar entre 4 a 6 mm. Apresenta 

característica de resistência mecânica e ataque químico. Pode ser aplicado sobre pisos novos ou na 

recuperação de pisos antigos deteriorados. Proporciona acabamento ideal para receber pinturas epóxi ou 

revestimentos autonivelantes. Indicado para áreas de trânsito médio/pesado. Pode, também, ser usado 

para reparos e execução de rodapé meia cana.

RPS EX VERNIZ - Verniz epóxi bi componente, a base de resina epóxi incolor, isento de solventes, 

desenvolvido para aplicações em diversos tipos de revestimentos, tem como característica principal a 

formação de uma película superficial protetora além de incrementar o aspecto visual.

LINHA EPÓXI 

Visite no site para obter maiores informações                                                                                                  www.rpsrevestimentos.com.br


