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Boletim Técnico
Coral Wandepoxy Massa Bicomponente
Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.1.1.8
Descrição: massa bicomponente de cor branca, fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às
superfícies, excelente dureza e resistência, e boa lixabilidade. Possui apenas catalisador do tipo amida.
Indicação: Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiros, cozinha, pisos de concreto,
superfícies metálicas, madeira, etc.
Propriedades físico-químicas
Consistência: 3,2 – 3,6 cm

Cor: Branco

VOC (compostos orgânicos voláteis): 381,98g/L*

Brilho (@60°): Não aplicável

(*VOC referente ao produto catalisado (componente A + B)

Sólidos/Volume: 54,28 – 58,28%

Peso Específico: 1,659 – 1,699 g/cm

Sólidos/Peso: 75,25 – 79,25%

Ponto de fulgor: 37ºC
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Informações técnicas
Composição: Produto à base de resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos,
alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas
minerais inertes, além de aditivos.

Embalagem: 4,3 Kg

Prazo de validade: 36 meses

Dados de aplicação

Diluição: Normalmente, utiliza-se sem diluição,
porém, se necessário, após catalisada dilua no
máximo 5% por volume.

Diluente: Diluente Wandepoxy

Nº de Demãos: Aplique com auxílio de uma
espátula ou desempenadeira, de 2 a 3 demãos com
intervalo mínimo de 12 horas e máximo de 48 horas

Rendimento:
2

7 a 10 m /demão/galão
Acessórios de Pintura:
desempenadeira.

Utilize

Secagem: Toque: 1 hora;
Manuseio: 3 horas;

espátula

ou

Limpeza: Limpe as ferramentas com Diluente
Wandepoxy.

Recomendações: Evite a aplicação em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de
40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%.

Final: 12 horas.

Limitação de Responsabilidade
Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas
Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem
apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

