
Epomast Rapido 

MASSA EPOxÍDICA DE RÁPIDA SECAGEM 

Código: N6605.153 

 

- ADEQUADO PARA PARTES IMERSAS E SUBMERSAS 

- APRICAÇÃO ATÉ 1 CM DE ESPESSURA 

- SEM ENCOLHIMENTO 

- CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA SER LIXADO 

- RÁCIO DE MISTURA SIMPLES 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

É uma massa de enchimento epoxy bicomponente, de secagem rápida e alta resistência. Concebida para riscos 
e pequenas reparações. Pode ser aplicada até uma espessura máxima de 1 cm por demão. Pode ser aplicada 
em qualquer tipo de superfície previamente tratada com um primário adequado. Pode ser aplicado acima ou 
abaixo da linha de água e sobre Epomast Pro ou sobre subcapas epoxy. Para obter melhores resultados, antes 
da aplicação de uma camada de acabamento é aconselhável o uso de uma subcapa. Fácil de ser lixado e num 
curto espaço de tempo, seja em seco seja com humidade.

 

FICHA TÉCNICA    

Mecanismo de Cura:  Reação química 

Densidade:  1.45 ± 0,02 Kg/L 

Volume Sólido:  100% 

Ponto de Inflamação:  +58 °C 

Aparência:  Mat 

Cor: Cinzento claro 

Embalagens:     0,50 / 2 Kg 

 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

O produto deve ser aplicado em superfícies previamente revestidas com enchimentos epoxy ou com primários 
epoxy após estarem limpas e lixadas com uma lixa de grão nº120 – nº 180.  

 

 

APLICAÇÃO 

Misture a base e o endurecedor até que fique homogéneo. Aplique com uma faca de enchimento ou uma 
espátula, sem acrescentar diluente. Aplique uma camada lisa com uma espessura máxima de 1 centímetro por 
demão. Deixe secar durante 3-4 horas a 20 ° C antes de lixar com uma lixa de grão nº120- nº180. Este tipo de 
aplicação permite obter uma superfície lisa e  pronta a receber as seguintes camadas. 

A superfície ficará lisa e pronta para ser sobreposta com subcapas com poliuretanos como por exemplo Polyrex 
Pro, assim como com primários epoxy tais como Adherpox, Plastolite Pro ou Unikote Pro.    
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NOTAS * Tempo antes de lixar 

   
   
   
   

 
 

 

REGRAS DE SEGURANÇA 

Durante a aplicação em espaços fechados e durante a secagem, deve ser garantida uma ventilação adequada. 
O produto contém solventes que podem formar uma mistura explosiva quando combinados com o ar e expostos 
a uma chama, faísca ou descarga electrostática. É recomendado o uso de óculos, máscaras, luvas e roupas de 
protecção.  
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DADOS DE APLICAÇÃO   

Tempo de Secagem (20 °C):  7 dias 

Validade (20 °C): 30 minutos 

Temperatura de Aplicação. min/ max:  +5/35 °C 

Endurecedor: 6605.999 

Relação de mistura em volume:  1:1 

Relação de mistura em peso: 60:40 

Diluente: 6610 só para limpeza 

Espessura da camada molhada por demão: 0-10 mm 

Espessura da camada seca por demão: 0-10 mm 

Cobertura teórica por demão:    1m²/L/mm 

Tempo mínimo de cobertura (20 ° C):    3*horas 

Tempo máximo de cobertura (20 ° C): / 

Número de demãos: / 

IMPORTANTE As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes de laboratório precisos e na experiência, que garantem a 

qualidade do produto, se usado de acordo com as nossas recomendações. Os dados contidos neste documento estão sujeitos a 

modificações  como resultado do desenvolvimento contínuo do produto. A Veneziani não aceita qualquer tipo de responsabilidade decorrente 

do uso que não respeite as recomendações desta ficha técnica, exceto nos casos especificamente autorizados pelos serviços técnicos da 

Veneziani. Esta edição substitui as anteriores. 
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