EPOLITH P

Selante semi-rígido para juntas, à base de epóxi.

Descrição do Produto

EPOLITH P é um selante semi-rígido, base epóxi com 100 % de sólidos formulado para uso
em juntas de controle e para colmatação de fissuras passivas. O EPOLITH P é indicado
para juntas de pisos de concreto como reforço de borda para evitar o lascamento e a
deterioração do piso. Possui resistência à perfuração e à abrasão tornando-se apropriado
para juntas horizontais de alto trafego.

Propriedades e Benefícios

EPOLITH P confere as seguintes qualidades especiais:
Estado Fresco

- Fácil de misturar;
- Fluido e Auto nivelante.

Estado Endurecido

- Excelente resistência química;
- 100% sólidos;
- Resistente a cortes;
- Absorve vibrações do piso sem fissurar ou
entrar em colapso;
- Isento de retração, preenche completamente
as juntas e reforça as paredes laterais;
- Ajuda a prevenir o esborcinamento de juntas
e a conseqüente deterioração em pisos;
- Material tenaz.

Campos de Aplicação

EPOLITH P foi especialmente desenvolvido para preencher juntas e fissuras com
movimentação máxima de 10%, tais como:
• Centros de Distribuição;
• Armazéns;
• Superfícies horizontais ;
• Regiões delimitadas com disco de corte/juntas de controle;
• Colmatação de fissuras, passivas, inclusive em casos de segurança
(cadeias/presídios);
• Aumento da resistência a impacto da junta.

Modo de Utilização / Aplicação
- Preparo da Superfície:
O concreto deverá estar totalmente curado. Deverá ser dado tempo suficiente para que
a retração inicial do concreto ocorra (geralmente de 90 a 120 dias). As superfícies das
juntas deverão estar estruturalmente sãs, secas, limpas, isentas de pó, umidade, partículas
soltas, óleo, graxa, asfalto, piche, tinta, cera, ferrugem, impermeabilizantes, produtos de
cura, desmoldantes, membranas e quaisquer outros materiais estranhos. O concreto e a
alvenaria deverão ser limpos. Deverá ser limpo por desbaste mecânico, jateamento de
areia ou escovamento com escova de cerdas metálicas quando necessário. A superfície
aberta deverá estar livre de contaminação ou camada fraca de exsudação.
- Preparo do produto:

Deverá ser fracionado com o auxílio do copo dosador que acompanha o produto na
quantidade desejada e relação de mistura 1:1 em volume. Utilizar um recipiente separado
e de tamanho adequado para a mistura para manter a correta propoorção de mistura.
EPOLITH P é um sistema bicomponente e deverá ser homogeneizado antes do uso. Com
um misturador portátil ou uma haste misturadora acoplada à furadeira de baixa rotação
(80-100 rpm), misturar Parte A com Parte B durante 5 a 7 minutos. Durante o processo, é
importante que a haste misturadora atinja o fundo e raspe a lateral do recipiente várias
vezes. Além disso, a haste também deverá ser raspada para a garantia de uma mistura
completa. A lâmina da hélice deverá ser mantida sob a superfície do material para evitar
a incorporação de ar.
- Aplicação:
EPOLITH P poderá ser derramado em uma lata dotada de bico ou aplicado com pistola
profissional para grandes volumes. Retire material em excesso durante 24 horas.
- Consumo:
Profundidade
da Junta (mm)
25
38
51
63

Consumo (m/L) para
Largura de Junta de 5 mm
31
20
15
12

Consumo (m/L) para
Largura de Junta de 5 mm
23
15
11
9

- Limpeza:
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solvente para epóxi
imediatamente após o uso.
Após a cura o material somente será removido mecanicamente.

Dados Técnicos
Função
Base Química
Aspecto
Cor

Selante para Juntas
Resina epóxi, silica e quartzo
Líquido pastoso
Cinza
Teste

Método BASF

Especificação

Unidade

Gel Time (24ºC)
Resistência à Tração
Alongamento
Dureza Shore A
Dureza Shore D
Tempo de cura para tráfego leve
Tempo de cura para tráfego pesado
Temperatura de Aplicação

TM 616
ASTM D 638
ASTM D 638
-

40 - 55
4,50
75
85
34
4,0
24,0
13,0

min
MPa
%
horas
horas
ºC

Embalagem e Armazenagem

Epolith® P Parte A - Galão de 4,994 kg, Epolith® P Parte B - Galão de 3,629 kg
24 meses a partir da data de fabricação, quando respeitados as condições de
Validade
armazenagens.
Local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas
Armazenagem embalagens originais, separadas e lacradas. Temperaturas Altas diminuem a vida
do produto. Armazenar longe do alcance de criança.
Embalagem

Transporte e Segurança

Transporte EPOLITH P é classificado como produto corrosivo.

Utilizar EPI’s adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química.
Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar
Manuseio
irritações. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de
uma pausa ou depois do trabalho
Fogo
Produto não inflamável e não explosivo.
Toxidade Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.
Segurança Para maiores detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.

Informações Complementares
Para um melhor desempenho:

EPOLITH P não deverá ser aplicado sob temperaturas abaixo de 13oC;
EPOLITH P não deverá ser usado em juntas de expansão com alto grau de movimentação;
Este produto não se destina a uso sob imersão contínua;
Este produto não se destina a uso em áreas sujeitas a ataque químico prolongado ou
severo;
Este produto não é apropriado para uso externo;
O tempo de cura deverá ser aumentado em condições frias;
A largura ou profundidade da junta não deverá exceder 13 mm para aplicações verticais;
EPOLITH P poderá amarelar na presença de calor ou intensa luminosidade, no entanto
não afetará o desempenho do selante;
Não aplicar o produto sobre enchimentos do tipo delimitadores de profundidade,
consultar a BASF.
O concreto sofrerá retração a taxas variáveis num extenso período de tempo, podendo
chegar a um ano, ou mais. As lajes também poderão sofrer assentamento plástico.
Quanto mais cedo o EPOLITH P for aplicado após o lançamento do concreto, maior a
probabilidade de perda de aderência devida à retração de secagem ou ao
assentamento plástico do concreto. Para fazer o reparo, preencher com o EPOLITH P
adicional e proteger ao tráfego até a cura do material. Areia quartzosa limpa e seca
poderá ser usada para a colmatação de fissuras na base da junta, se tiver aprovação do
especificador; entretanto, a BASF recomenda a aplicação mínima de EPOLITH P em 2/3
da profundidade da junta, ou 25 mm, o que for maior.

