
   ACQUA SUB2000 

 
• DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Massa epóxi bicomponente utilizada como revestimento de estruturas submersas,isento 
de amianto. 

 
• APLICAÇÕES: 
• Petroquímica e prospecção 
• Telecomunicação 
• Termoelétricas 

• Água e esgoto 
• Hidroelétricas 
• Setor naval

 
• PROPRIEDADES: 
• Não inflamável • Não Tóxico • Não irritante 

 
• CORES: 

Componente A – Amarelo 
Componente B – Preto 

 
• EMBALAGEM: 

Conjuntos de 01, 02, 10 e 40 Kg 
 

• SUPERFÍCIES RECOMENDADAS: 
• Aço / concreto  / madeira

 
• PRAZO DE VALIDADE: 

O produto com selagem de fabrica tem o prazo de validade de 01 (hum) ano. 
 

• PREPARO DA SUPERFÍCIE: 
Os substratos devem estar estruturalmente firmes e livres de sujeiras, graxas e outros 

contaminantes. Preferencialmente, deverão ser limpos através de jateamento abrasivo. 
 

• INSTRUÇÕES DE USO: 
Preparo do produto: Com as mãos ligeiramente umedecidas, misture os componentes A e B, 
por 3 minutos, na relação pré-estabelecida. A mistura final deverá estar homogênea em textura, 
caracterizada pela consistência plástica e cor uniformes. 
Aplicação: Deve ser manual, pressionando- se o produto perfeitamente homogeneizada contra a 
superfície a ser revestida. 

 
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E DESEMPENHO: 

 
Estado físico: .....................................................................................Tixotrópico 
Densidade (g/cm³):.............................................................................1,60 
Sólidos por peso/volume (%):.............................................................100 
Relação de mistura (em peso):...........................................................1A : 1B 
Pot-Life a 25ºC (min): …………………………...…………………..……80 
Rendimento teórico( Kg/m²): ...………………………………...………..1,50/mm de espessura 
Força de aderência (ASTM C-881):....................................................850 psi após 14 dias 
Rendimento de compressão (ASTM D-695):......................................6500 psi 
Resistência a tração (ASTM D – 638):...............................................900 psi 
Resistência a água doce:...................................................................Boa 
Resistência a água salgada:..............................................................Boa 

 
• SEGURANÇA NO MANUSEIO: 

Na eventualidade do contato com os olhos, lavar com água abundante e procurar auxilio 
medico. 

 
• INFORMAÇÃO DE USO MEDICO: 

Produto a base de resina epóxi. Não existe antídoto especifico, usar tratamento 
sintomático.  

 
• As informações aqui contidas são dados orientativos e são baseadas no estagio atual da nossa experiência e conhecimento. 

No entanto, como não temos controle sobre a aplicação do produto, não assumimos qualquer garantia para eventuais danos 
causados pela incorreta utilização do mesmo. Em caso de duvida, solicitamos contatar nosso Departamento Técnico. 

Polglass comércio de produtos para Fiberglass 
PABX: (16) 36281043  contato@polglass.com.br  


