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PROPRIEDADES TIPICAS 
ALUMA COAT – TW  

ESPÁTULA 

ALUMA COAT – BR 

ESCOVA/PINCEL 

Tipo  
Dois componentes à base de resina epóxi dopado 

com grânulos de óxido de Alumina esférica 80-
85% 

Dois componentes que à base de resina epóxi 
dopados com pós cerâmicos sinterizados finos de 

80%. 
Cor  Branco Terracota marrom e cinza. 
Aparência a 25° C / 77° F  Pasta Granular altamente viscosa. Pasta lisa altamente viscosa. 
Tamanho médio da 
partícula.  

0.4mm - 0.8mm 60 - 65 microns. 

Relação de mistura 
Parte I: parte II 
Resina de cola Epoxy: 
endurecedor  

 

100:4gms por peso 

 

100:8gms por peso 

Vida de potenciômetro 25° C 
/ 77° F para 500 gms Mix.  

30 - 45 minutos 30 - 45 minutos 

Tempo de configuração 
inicial a 25° C / 77° F  

4 - 5 hrs. 4 - 5 hrs. 

Tempo de cura a 25° C / 77° 
F  

24 hrs. por cerca de 5-6 mm 
Revestimento grosso. 

24 hrs. para cerca de 0,8 - 1 mm 
Revestimento grosso. 

Método de aplicação  Por colher de pedreiro. Escova / Spray 

Desbaste recomendado pela 
acetona disponível / xileno.  

Desbaste com acetona ou xileno não 
recomendado. 

Conforme a consistência necessária. 
(Aproximadamente 5-10% para aplicação com 

escova) 
Para uso com aplicação  spray conforme a 

consistência necessária 
Tempo de coat  ou intervalo 
de tempo entre duas 
demãos.  

Sobre o coat não é recomendado. 
Depois de aproximadamente 6-8 Hrs. ou quando 

1º coat acabar de secar. 

Espessura recomendada.  
cercat 5 - 6 mm. cerca 0.8 - 1 mm espessura. 

Cobertura aproximada por 
kg de mistura.  

0,1 m2/kg em cerca de 5 mm.  
Revestimento grosso. 

0,7 m2/kg  sobre 0,8 - 1 mm.  
Revestimento grosso. 

Temperatura de serviço 
Maxi  

150°C / 302°F 150°C / 302°F 

Resistência à compressão, 
conforme (normas ASTM-
695)  

840 Kg./cm2 840 Kg./cm2 

Resistência à flexão (ASTM-
790)  

700 Kg./cm2 700 Kg./cm2 

Resistência adesiva.  
90 - 95 mpa. 90 - 95 mpa. 

Costa teria ' dureza (ASTM-
D-2240)  

85-90 85-90 
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Sal / cíclico corrosão teste. 
De acordo com as normas 
ASTM B-117-97 após 400 
horas de ensaio a 35 ° C, 
valor de PH 7,2, umidade 

95% RH. 

Não há alterações observadas. Não há alterações observadas. 
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