LINHA LAPIDAÇÃO / JUNTAS

ÁREA DE APLICAÇÕES
* Escolas
* Oficinas
* Hangares
* Concessionárias
* Industria Alimentícia
* Industria Farmacêutica
* Industria Automobilística
* Pisos industriais em geral

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 LAPIDAÇÃO / JUNTAS

RPS LAPIDAÇÃO - É um sistema ecológico de polimento de alto brilho para pisos onde não se deseja
camada de acabamento superficial como pinturas ou outros revestimentos. O processo do polimento
consiste no uso de ferramentas diamantadas com abrasivo bruto ou médio, aplicação de endurecedor
de superfície e finalização com polimento fino. Uni as partículas do concreto, sela os poros e aumenta a
resistência, obtendo um piso com alto brilho e aspecto natural. Ideal para proteção de pisos novos ou
para a recuperação de pisos deteriorados por abrasão excessiva. Permiti a respiração do concreto,
eliminando o pó, facilitando a limpeza e com baixo custo de manutenção. Indicado para indústrias
automotivas, alimentícias, centros de distribuição, entre outros.

RPS EX MAX - Revestimento argamassa com propriedades autonivelantes à base de resinas epóxi, de alta
resistência mecânica, para tratamento de juntas deterioradas em pisos de concretos novos ou antigos,
em áreas com tráfego intenso de empilhadeiras de rodas rígidas. Atinge resistência a compressão de 70
MPa c/ 7 dias, e 80 MPa c/ 28 dias. Indicado para áreas de trânsito médio/pesado.

RPS EX SR - Selante semirrígido, bi componente, de alto desempenho, formulado à base de resina epóxi,
desenvolvido para vedação e impermeabilização de juntas de pavimentos industriais. Disponível nas
durezas Shore A 65 e A 80. Possibilidade de pigmentação em diversas tonalidades de cores. Indicado
para áreas de trânsito médio / pesado.

RPS PU FLEX - Selante elástico, monocomponente, que cura com a umidade do ar, à base de poliuretano de
alta resistência mecânica para vedação de juntas de dilatação em pavimentos industriais, paredes e
pré-moldados. Fácil aplicação. É fisiologicamente inerte, podendo ser aplicado em indústrias de
produtos alimentícios. Disponível com as durezas Shore A 35 e A 45, nas cores branca, preta e cinza.
Para áreas de trânsito leve/médio.

Visite no site para obter maiores informações

www.rpsrevestimentos.com.br

