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Boletim Técnico
Coral Wandepoxy Base Água Acetinado
Classificação: NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.2.2.1
Descrição: Wandepoxy Base Água é uma tinta epóxi base água monocomponente e Sem
cheiro. Embeleza e protege as superfícies sem ocorrência de calcinação. Possui excelente
aderência, além de ser fácil de aplicar.
Indicação: Indicado para uso externo e interno em: azulejos, piso de concreto, reboco com
massa acrílica, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono previamente preparado, aço
galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
Diferencial: De secagem rápida e ação antimofo. Forma uma película de ótima dureza, alta
resistência à abrasão, durabilidade, fácil de limpar e repelente a água.
Propriedades físico-químicas
Cor: Branco

Viscosidade: 87 - 93 UK

Brilho (@60°): 20 – 30 UB

Peso Específico: 1,189 – 1,229 g/cm

Sólidos/Volume: 32,88 – 36,88%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 62,50 g/L

Sólidos/Peso: 44,18 – 48,18%

Ponto de fulgor: >100º C
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Informações técnicas
Composição: Produto à base de polímeros acrílicos modificados, polímero epóxi, pigmentos
orgânicos e inorgânicos variando conforme a cor, agente fosqueante (para versão acetinado),
biocidas não metálicos, aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Dados de aplicação
Diluição: Pincel e rolo para diluição de 10% e
Pistola para diluição de 30%. 10% DE
DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral
Wandepoxy Base Água com 0,5 parte de água
potável. 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de
Coral Wandepoxy Base Água com 1,5 partes
de água potável.

Diluente: Água
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Rendimento: Até 60 m /galão/demão

Nº de Demãos: 2 a 3. Dependendo da cor
escolhida, cor de fundo, tipo e estado da
superfície. Para pistola convencional aplicar 3
demãos.

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.: 01/2018
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Acessórios de Pintura: rolo de lã de pelo baixo
para epóxi, rolo de espuma, pincel ou trincha.
Pistola: 35-40 lbs/pol2 ou 2,5-2,8 Kgf/cm².

Limpeza:
Limpe as ferramentas com água e sabão antes
da secagem completa do produto.

Secagem:
Toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas
Cura total: após 5 dias.

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

Aplicação em pisos: aguardar 72 horas para
tráfego.
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