LINHA URETANO

ÁREAS DE APLICAÇÕES
* Frigoríficos
* Abatedouros
* Laticínios
* Industria química
* Industria de alimentos
* Industria de bebidas
* Laboratórios
* Ente outros segmentos

ARMAZENAMENTO
* 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.

VALIDADE
* 12 Meses

REVESTIMENTOS

Entre em contato conosco
Valinhos - SP - (19) 3276-0914
contato@rpsrevestimentos.com.br

LINHA URETANO

RPS URETANO PRIMER - Selador base de resina uretânica e carga comentício reativa e aditivos especiais de
alta fluidez tricomponente, antimicrobiano contém agente microbicida e fungicida que inibi a proliferação
de biofilme. Indicado para interface de diversos revestimentos e ideal para revestimentos multicamadas
e ancoragens, de altas resistências mecânicas e química. Indicado para serviços de reparos.

RPS URETANO AN - Revestimento autonivelante de alto desempenho, formulado à base de resina
uretânica, carga cimentícia, agregados minerais e antimicrobiano (contém agente microbicida e
fungicida que inibe a proliferação de biofilme). Com característica antiderrapante, isento de solvente.
Apresenta excelente resistência química, à abrasão, choques mecânicos e térmicos (entre -90 à
110ºC). Pode ser aplicado diretamente sobre pisos de concreto, cerâmicos, entre outros, com
espessura média de 4 a 6 mm ou mais e liberação após 10 horas, dependendo da temperatura
ambiente. Indicado para áreas de trânsito médio/pesado.

RPS URETANO AG - Revestimento argamassado espatulado de alto desempenho, formulado à base de
resina uretânica, carga cimentícia, agregados minerais e antimicrobiano (contém agente microbicida e
fungicida que inibe a proliferação de biofilme). Com característica antiderrapante, isento de solvente.
Apresenta excelente resistência química, à abrasão, choques mecânicos e térmicos (entre -90 à
110ºC). Pode ser aplicado diretamente sobre pisos de concreto, cerâmicos, entre outros, com
espessura média de 4 a 8 mm ou mais e liberação após 10 horas, dependendo da temperatura
ambiente. Indicado para áreas de trânsito médio/pesado.

RPS URETANO RPC - Revestimento argamassado espatulado de alto desempenho, formulado à base de
resina uretânica. Desenvolvido para aplicações em superfícies verticais (rodapé, paredes, canaletas e
diques de contenção). Tem as mesmas características químicas, mecânicas e térmicas dos
revestimentos RPS URETAN AG / RPS URETAN AN. É um produto de consistência fina para ser
aplicado no sistema espatulado.

RPS URETANO 400 - Tinta de alto desempenho formulada à base de resina uretânica. Foi desenvolvida para
aplicações de revitalização dos revestimentos uretânicos. É um produto de consistência fina para ser
aplicado com rolos de pintura. Tem as mesmas características químicas, mecânicas e térmicas dos
revestimentos RPS URETANO AG / RPS URETANO AN.

Visite no site para obter maiores informações

www.rpsrevestimentos.com.br

