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MASSA DE ENCHIMENTO EPOXY BICOMPONENTE PARA APLICAÇÃO DEBAIXO DE ÁGUA 

Code: N6612.633 

 

- CONCEBIDA PARA SUPERFÍCIES DEBAIXO DE ÁGUA 

- FÁCIL DE USAR 

- INDISPENSÁVEL A BORDO 

- PODE SER APLICADO DEBAIXO DE ÁGUA 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS  

É um composto epoxy puro, com 100% de sólidos em volume, que pode remover a água da superfície a ser 
tratada, proporcionando excelente aderência, mesmo em superfícies molhadas. É particularmente útil para 
reparações temporárias e rachaduras no barco quando ele está na água ou em movimento. Este produto adere 
facilmente a GRP, gel coats, epoxy velhos, aço e betão. Adequado a reparações temporárias de estruturas em 
cimento que estejam submersas. Resistente a temperaturas até 100°C. 

 

FICHA TÉCNICA    

Mecanismo de Cura:  Reação química 

Densidade:  1.80 ± 0,02 Kg/L 

Volume Sólido:  100% 

Ponto de Inflamação:  +102°C 

Aparência:  Mat 

Cor: Azul claro 

Embalagens:     2 kg 

 

 

PREPRAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

Limpe a superfície com uma escova de aço ou espátula, removendo todos os materiais com fraca adesão. 

 

 

APLICAÇÃO 

É um produto bicomponente.  Misturar os dois componentes (base e endurecedor) com as mãos, utilizando luvas 
protectoras, mantendo as mãos húmidas ou continuamente debaixo de água. Ao misturar, comece por amassar 
uma quantidade de endurecedor (massa branca) e em seguida adicione uma quantidade igual da base (massa 
azul) misturando com as mãos molhadas, até que se obtenha uma cor azul clara uniforme e a uma consistência 
suave da massa. É possível misturar os componentes inteiramente debaixo de água sem que o resultado final seja 
afectado. Não diluir. Este produto tem uma duração limitada para aplicação e que diminui com temperaturas 
superiores a 25 ° C. Aplicar o produto quando a temperatura da superfície é superior a 10 ° C. Aplicar com uma 
espessura de de 4 mm.  
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  NOTAS *(7 dias ao ar) 

   
   
   
   

 
 
 

REGRAS DE SEGURANÇA 

Evitar o contacto com a pele. Use luvas de borracha para misturar e aplicar o produto. 
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DADOS DE APLICAÇÃO   

Tempo de Secagem (20 °C):  12-15 dias 

Validade (20 °C): 1 HORA 

Temperatura de Aplicação. min/ max:  +10/+25 °C 

Endurecedor: 6612.999 

Relação de mistura em volume:  1:1 (50:50) 

Relação de mistura em peso: 53:43 

Diluente: 6610 só para limpeza 
Espessura da camada molhada por 
demão: / 

Espessura da camada seca por demão: / 

Cobertura teórica por demão:    / 

Tempo mínimo de cobertura (20 ° C):    / 

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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