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RR VERNIZ EPÓXI – S150 
BASE DE SOLVENTE                                      ___ 
 
PRODUTO 
 
RR Verniz Epóxi  é um verniz de alto desempenho 

brilhante, de elevada resistência quimica, indicado para ser 
utilizado como acabamento sobre diversos tipos de 
substratos, promovendo uma proteção duradoura ao longo do 
tempo.  

 
SEGMENTO DE USO 
Pisos  Industriais; 
Hangares e pisos de aeroportos; 
Pisos hospitalares; 
Pisos de escola; 
Pisos decorativos, oficina, cozinhas; 
Pisos de indústria química, laticínio e bebidas; 
Acabamento sobre pintura epóxi, concreto, granilite e pisos 
frios (ardósia – cerâmica ); 
Também pode ser aplicado em superfícies metálicas.  

 
PREPARO E APLICAÇÃO 
 
Preparo: Por se tratar de sistema bi-componente A+B  deve-

se misturar o componente A com o componente B, utilizando 
misturador mecânico de baixa rotação. 
O substrato deverá estar totalmente seco, isento de poeira, 
gordura, óleo, graxas e outros produtos que possuam 
características de desmoldantes. 
 

Aplicação: Aplicar com rolo de lã baixa em uma ou duas 

demão. 
 
OBS: Pisos novos deverão aguardar cura total, e a umidade 
não pode ser superior a 5%. 
Indicado para ser aplicado por profissinais habilitados. 
 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS 
Limpar as ferramentas de trabalho com solventes como: 
alcool etílico, acetona ou thinner. 
 

BENEFICIOS 
Fácil aplicação; 
Excelente acabamento; 
Brilho intenso; 
Acabamento impermeável; 
Boa resistência química e mecânica; 
Ótima resistência a abrasão; 
Ótima durabilidade; 
Facilidade de limpeza. 
 

 
 

         CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 
 
PROPRIEDADE PARTE A  PARTE B  MISTRURA 

Cor incolor incolor incolor 

Relação de mistura 100:50 

Pot life a 20°C 30 minutos 

Secagem ao toque à 25°C 2 h 

Tempo de Cura à 25°C ( Camada 75 mícron) 7 dias 

Embalagem Conj. 3,3 kg 

 
PROPRIEDADES FÍSICAS  
 

Característica Resultado 
Peso Específico 1,15g/m³ 

Rendimento Teórico 0,150 Kg/m² 

 
 
HIGIENE E SEGURANÇA  
 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode 
causar irritação). 
 
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e 
abundantemente com água, consulte um médico e informe o 
tipo de produto.  
 
Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças e 
animais domésticos. 

 
ARMAZENAMENTO  
 
RR Verniz Epóxi deve ser armazenado em local seco, 

coberto, em temperatura entre 5°C e 30°C.  
 

VALIDADE: 9 meses na embalagem original lacrada. 

 
 


