LINHA PRODUTOS AUXILIARES

ÁREA DE APLICAÇÕES
* Escolas
* Oficinas
* Hangares
* Concessionárias
* Industria Alimentícia
* Industria Farmacêutica
* Industria Automobilística
* Pisos industriais em geral
* Empresa de logística
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 PRODUTOS AUXILIARES

RPS EX PRIMER - Primer epóxi formulado à base de resina epóxi combinada com poliamida, sem adição de
solventes, bi componente. É utilizado para selar superfícies de concreto, alvenaria, massa acrílica,
metais, entre outros. Auxilia na absorção excessiva criando um ponto de ancoragem ideal, evitado
falhas de aderência. É utilizado também como interface na execução de canaletas, rodapés e bases.
Melhora o aspecto das superfícies para aplicação dos revestimentos resinados. Também temos RPS EX
PRIMER V com solvente e RPS EX PRIMER II com carga mineral.

RPS EX PRIMER W - Primer epóxi bicomponente formulado a base de resina epóxi modificada, combinada
com um aduto de polia mina sem adição de solventes. Foi desenvolvida especialmente para ser utilizado
no selamento de concretos úmidos recém executado, pisos contaminados de óleo. É utilizado também
como interface na execução de canaletas, roda pé e bases. Melhorando o aspecto das superfícies para
aplicações dos revestimentos resinados.

RPS ENDURECEDOR - SS/FS - É um sistema de endurecedores químicos de superfície para pisos de
concreto em duas versões: (SS) à base silicato de sódio e (FS) à base de fluorsilicato de sódio. Atende
a norma ASTM C 779 de resistência à abrasão. Quando aplicados sobre substratos de concreto,
reagem quimicamente com materiais cimentícios formando cristais de alta dureza e criando uma
superfície resistente à abrasão, evitando o desgaste superficial prematuro e a liberação de pó. Podem
ser utilizados em pisos novos ou na recuperação de pisos com desgaste excessivo. Indicado para
áreas de trânsito leve, médio ou pesado.

RPS ENDURECEDOR LÍTIO - Endurecedor químico de última geração, formulado à base de silicato de lítio,
silicato de sódio e nanosílica, age através de reação química com os hidróxidos de cálcio não
catalisados na hidratação do concreto, transformando-os em cristais de elevada dureza e alta
estabilidade química, gerando uma superfície com resistência elevada e com maior penetração nas
superfícies de concreto, atingindo um desempenho superior.

RPS CURA SS - É um sistema de agente de cura para concretos, formulado à base de silicatos, que
penetram na capilaridade do concreto e tem sua reação junto aos hidróxidos de cálcio, por se tratar de
uma cura de ação interna, não forma película e dispensa o uso de água, manta e outros. Ideal para
superfícies que receberão posterior revestimento e/ou tratamento.

RPS CERA UHS - É um acabamento acrílico termo plástico com poliuretano para pisos, especialmente
desenvolvido para atender as necessidades de áreas de tráfego intenso, onde dureza, transparência e
brilho são características indispensáveis. Ideal para proteção dos pisos com revestimentos resinados.

RPS DX 1000 - É um excelente desengraxante alcalino de uso industrial concentrado, desenvolvido para
remoção em pisos contaminados com óleos, graxas e outros. Ideal para pisos que posteriormente
receberão algum tipo de revestimento resinado. Produto biodegradável e baixo teor de espuma.

Visite no site para obter maiores informações

www.rpsrevestimentos.com.br

