CÓDIGO DO BOLETIM \ BT-146
KRAFTFLOOR ANM 910
Descrição do produto
Massa epóxi bicomponente e autonivelante, com baixo teor de VOC. Proporciona excelente correção de
imperfeição de superfície, aplicável em altas espessuras em uma única demão. Compondo esquemas de
pintura para pisos de fácil lixamento, secagem rápida e com excelente resistência a abrasão, resistência
mecânica e resistência química.

Indicações
O Kraftfloor massa autonivelante é recomendado para:
Correção de pisos industriais, em especial a aplicação de sistema espatulado. Este produto é indicado para
nivelamento de pisos de concreto, podendo ser utilizado em áreas sujeitas a tráfego leve e médio.

Propriedades técnicas do produto
Aspecto da Pelicula
Cor
Teor de Sólidos
Massa Especifica
Tempo de Indução
Espessura seca final
Vida Útil da Mistura
Intervalo minimo entre demão
Intervalo maximo entre demão
Tempo de secagem ao toque a 25°
Tempo de secagem ao manuseio a 25°
Tempo de secagem final a 25°
Tempo de cura
Relação da mistura
Componente B
Solvente recomendado
Rendimento teórico a 1 mm

Acetinado
Incolor
92 % (+/- 2)
1,70 g/cm³ (+/- 0,02)
15 minutos
0,5 a 3 mm
1 hora
24 horas
48 horas
4 a 6 horas
12 horas
48 horas
Cura total 168 horas
4 x 1 em volume
Agente de cura ANM 4060
Diluir até 5 % com Diluente Epóxi 4500
2,5 m²/galão de 2,88 litros

Equipamentos de aplicação
Desempenadeira dentada ou espátula lisa e dentada.

Preparação do produto
A massa autonivelante deve ser devidamente homogeneizada, após a homogeneização de 2 minutos proceder
com a diluição.

Diluição
A diluição deve ser adequada a cada formato de aplicação sendo imprescindível a avaliação das condições
climáticas adequadas a para uma perfeita aplicação e resultado.

Apresentação do produto
Produto bicomponente
Catálise 4 x 1

Componente A
Galão de 2,88 Litros
Balde de 14,4 Litros

Componente B
Lata de 0,720 Litros
Galão de 3,6 Litros

Embalagens e Armazenamento
A Kraftfloor massa autonivelante é fornecido em embalagens metálicas devidamente acondicionadas, e
fechadas para garantia da validade expressa na etiqueta da embalagem. É de responsabilidade do cliente o
acondicionamento adequado dentre as normas ABNT de armazenagem de produtos perigosos.

Observações
a) O percentual de diluição varia de acordo com a espessura desejada, o equipamento utilizado e as
condições ambientais.
b) Os tempos de secagem podem variar em função da temperatura, umidade relativa e espessura do
filme.
c) Os valores indicados anteriormente são tipicamente informativos e foram obtidos em laboratório a
uma temperatura controlada de 25ºC, desta forma, quando sujeitos à temperaturas diferentes, tendem a ser
diferentes dos indicados, e não valem, portanto como uma especificação. Temperaturas acima de 25ºC
reduzem o tempo de vida útil da mistura.
d) O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas relativas à
rugosidade e porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador,
perdas do material durante a preparação, diluição em excesso, condições climáticas, irregularidades da
superfície, respingos ou espessura do filme aplicado.
e) Se o intervalo entre demãos for ultrapassado, consultar o Departamento Técnico.
f) Não aplique a tinta depois de decorrido o tempo de vida útil da mistura.

Precauções
O produto acima descrito trata-se de um produto inflamável, com grande risco de explosão, produto deve ser
destinado corretamente seus residuos sob penas da lei para contaminação ambiental.
Nota: As informações contidas neste boletim técnico são simples referências, qualquer pessoa que use os produtos, sem as devidas consultas e
adequações para a finalidade pretendida o faz por sua própria conta e risco, sendo assim não assumimos qualquer problema de rendimento,
desempenho ou danos causados pelo uso incorreto.
Entretanto não temos controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, a empresa
reserva o direito de alterar as informações periodicamente conforme o desenvolvimento e aprimoramento dos produtos, na qual o consumidor
pode solicitar uma cópia atualizada por meio de requisição.

CORIARTE TINTAS LTDA.
Rodovia Vicinal km 05 Linha Água Amarela, Chapecó - SC, CEP 89801-970.
SAC Coriarte 55 (49) 3322 0233, E-mail: coriarte@coriarte.com.br
Químico Responsável – Registro no CRQ – N º 13303165 - 13ª Região
Revisão 001/18 Data: 23/10/2018.

