
    ÁREAS DE APLICAÇÕES 

* Hangares

* Escritórios

* Áreas externas

* Quadras poli esportivas

* Linha de pisos decorativos

* Estabelecimentos comerciais 

* Ente outros segmentos

* 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 POLIURETANO E DECOR

Entre em contato conosco

Valinhos - SP - (19) 3276-0914 

 contato@rpsrevestimentos.com.br



RPS PU 200 - É um sistema de pintura em poliuretano alifático nobre, de baixa espessura, secagem rápida, 

bi componente. Disponível em várias tonalidades de cores para aplicação em pisos ou paredes. Produto 

de fácil assepsia, excelente aspecto estético, com excepcionais características de resistência às 

intempéries e proteção aos raios UV, aliado à elevada resistência mecânica e química, tornando-se 

particularmente indicado para proteção de substratos em áreas internas ou externas. Pode ser utilizado 

em pinturas antiderrapantes com acabamento brilhante ou fosco. Indicado para áreas de trânsito médio.

RPS PU VERNIZ - Verniz bi componente à base de poliuretano alifático nobre, de baixa espessura, incolor, 

para aplicações sobre revestimento epóxi e pisos de concreto em áreas externas ou internas. Produto de 

fácil assepsia, excelente aspecto estético, com excepcionais características de resistência às 

intempéries, proteção aos raios UV, aliado à elevada resistência mecânica e química. Fornecido em 

acabamento brilhante ou semi fosco.

RPS EX FLAKES - É um revestimento decorativo monolítico com propriedades autonivelantes, impermeável, à 

base de resinas epóxi isenta de solventes, com uma leve aspersão de flocos de tintas trituradas que 

permitem diversas combinações de cores com acabamento final em verniz poliuretano alifático nobre 

incolor, brilhante ou acetinado. É um produto diferenciado com acabamento estético inigualável com 

excelente resistência abrasiva e a raios UV. Ideal para laboratórios, hospitais, clinicas, industrias 

farmacêuticas, escritórios, escolas, vestiários e outros.

RPS EX ML DECOR - É um revestimento decorativo, impermeável, antiderrapante e seguro, à base de resinas 

epóxi de alta qualidade e aspersão agregados de quartzo multicoloridos que permitem diversas 

combinações de cores e texturas com acabamento final em verniz poliuretano alifático nobre incolor, 

brilhante ou acetinado. É um produto com estético inigualável com excelente resistência abrasiva, 

mecânica, químicas e a raios UV. Ideal para laboratórios, hospitais, clinicas, indústrias farmacêuticas, 

escritórios e outros.

LINHA POLIURETANO E DECOR

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


