
A linha AQUAPON® EPÓXI é a nova geração tinta epóxi base solvente que oferece 
excelente desempenho em resistência à abrasão, produtos químicos e corrosão.

Este acabamento durável e resistente à manchas, protege as superfícies,
têm excelente cobertura e alta durabilidade sem perder cor e brilho originais.
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RECOMENDAÇÕES

Os produtos da linha Aquapon® Cores e Complementos Epóxi são vendidos separadamente, porém é 
necessário a utilização dos itens como um kit, sendo a mistura obrigatória para a aplicação dos produtos.
Não é indicada a utilização combinada com outros produtos não especificados da linha. Não aplique em 
dias chuvosos ou com temperatura inferior a 10°C e superior a 38°C, também não deve ser aplicado em 
superfícies quentes e expostas ao sol, a umidade relativa do ar deve estar acima de 80%. Os produtos não 
são recomendados para piscinas, tanques de armazenamento de água e piso de cerâmica vitrificada.

A performance do produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como 
preparação do produto e condição da superfície, ferramentas utilizadas, condições climáticas, espessura 
da camada, respeito ao tempo de secagem e outros tópicos excepcionais.
Em caso de dúvidas, contate nosso Departamento Técnico.

SECAGEM
Em condições
normais entre
20°C  à 25°C

MADEIRA INTERNA 

Para este tipo de superfície, 
recomenda-se a aplicação do 
Aquapon® Selador Epóxi. Após a 
secagem, aplique o Aquapon® 
Cores Epóxi na cor desejada e, 
após secagem, o Verniz Epóxi 
para acabamento perfeito.

Para aplicação em madeira, esta 
deverá estar seca e com menos 
de 18% de umidade. Este produto 
não deverá ser aplicado em 
madeiras verdes ou úmidas. 

PISOS

Após prévia limpeza rigorosa da 
superfície com solução adequada, 
aguarde secar e aplique o 
Aquapon® Selador Epóxi. Após a 
secagem total, aplique o 
Aquapon® Primer Epóxi. 

Após secagem, aplique o 
Aquapon® Cores Epóxi na cor 
desejada. Os pisos muito lisos 
não proporcionam aderência, por 
isso é necessário lixamento 
prévio da superfície. Após 
secagem, aplique o Verniz Epóxi 
para acabamento perfeito.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS

Antes da aplicação é necessário 
verificar se a pintura antiga 
resiste ao Aquapon® Cores Epóxi 
sem apresentar enrugamento ou 
remoção. Caso a pintura 
apresente boas condições de 
resistência, a superfície deverá 
ser previamente lixada e, após 
limpeza rigorosa, aguarde secar e 
aplique o Aquapon® Cores Epóxi. 

No caso de a pintura antiga não 
resistir, ela deverá ser totalmente 
removida, tratando-a como uma 
nova superfície. Após secagem, 
aplique o Verniz Epóxi para 
acabamento perfeito. 

Final: entre 5 à 7 dias

Entre demãos: 10 à 20 horas

Ao toque: de 25 à 30 minutos



ALVENARIA / CONCRETO

Para superfícies em alvenaria ou 
concreto, este deverá estar 
curado por ao menos 30 dias. 
Lavar com solução adequada, 
enxaguar com água em 
abundância e deixar secar bem. 
Quando seco, firme e isento de 
pó, cimento solto ou cal, poderá 
ser aplicado os produtos 
Aquapon®.

Para este tipo de superfície, 
recomenda-se a aplicação do 
Aquapon® Selador Epóxi, após 
secagem, aplique Aquapon® 
Primer Epóxi, aguarde a secagem 
e aplique o Aquapon® Cores Epóxi 
na cor desejada. Para um 
acabamento com mais proteção e 
durabilidade, recomenda-se após 
a secagem, a aplicação do 
Aquapon® Verniz Epóxi.

ALUMÍNIO / AÇO / FERRO / 
GALVANIZADO

É necessário que a superfície 
esteja totalmente isenta de 
oxidação, ferrugem, graxas ou 
outros contaminantes. Por isso, 
limpe bem o local e após, aplique 
o Aquapon® Primer Epóxi e 
aguarde a secagem. 

Após, aplique o Aquapon® Cores 
Epóxi na cor desejada. Após 
secagem, aplique o Verniz Epóxi 
para acabamento perfeito.

AZULEJOS

Para esta superfície, é preciso o 
lixamento e limpeza prévia, 
principalmente na região dos 
rejuntes. Poderá aplicar o 
Aquapon® Cores Epóxi 
diretamente sobre o azulejo, 
porém para melhor desempenho 
e acabamento, é recomendado a 
aplicação do Aquapon® Primer 
Epóxi previamente e então, após 
a secagem, aplique o Aquapon® 
Cores Epóxi na cor desejada.Após 
secagem, aplique o Verniz Epóxi 
para acabamento perfeito.

O local de aplicação do Aquapon® Cores Epóxi deve estar limpo e isento de qualquer sujeira, graxa ou 
contaminante, pois isso influenciará diretamente no rendimento, performance e acabamento do produto.

É necessário homogeneizar o Aquapon® Cores Epóxi e adicionar lentamente a proporção de Endurecedor Epóxi 
(3:1), aguardando o tempo de indução do sistema entre 10 à 15 minutos antes da aplicação do produto. 

Verifique abaixo algumas aplicações indicadas e modo de uso: 

CORES E P Ó X I

AQUAPON BRANCO RAL 9003
EPX-100.01

AQUAPON CINZA MUNSELL N 5
EPX-302.01

AQUAPON AMARELO OURO
MUNSELL - 10 YR 8/14 - EPX-401.01

AQUAPON AZUL DEL REY MUNSELL
5 PB 2/6 - EPX-502.01

AQUAPON VERMELHO SEG
MUNSELL 5 R 4/14 - EPX-701.01

AQUAPON PRETO MUNSELL N 1
EPX-200.01

AQUAPON CINZA MUNSELL N 8
EPX-303.01

AQUAPON ALARANJADO SEG
MUNSELL 2,5 YR 6/14 - EPX-402.01

AQUAPON VERDE SEGURANÇA
MUNSELL 10 GY 6/6 - EPX-600.01

AQUAPO CINZA MUNSELL N 6,5
EPX-300.01

AQUAPON AREIA MUNSELL
2,5 Y 8,5/2 - EPX-304.01

AQUAPON AZUL SEGURANÇA
MUNSELL 2,5 PB 4/10 - EPX-500.01

AQUAPON VERDE SEGURANÇA
MUNSELL 10 GY 6/6 - EPX-601.01

AQUAPON CINZA MUNSELL N 3,5
EPX-301.01

AQUAPON AMARELO SEGURANÇA
MUNSELL 5 Y 8/12 - EPX-400.01

AQUAPON AZUL PACÍFICO
EPX-501.01

AQUAPON VERMELHO BOMBEIRO
EPX-700.01

COMPLEMENTOS E P Ó X I

AQUAPON PRIMER CINZA
EPÓXI 3:1 - PCEPX-31.01

AQUAPON PRIMER BRANCO
EPÓXI 3:1 - PBEPX-31.01

VERNIZ EPÓXI 3:1
VEPX-31.01 

SELADOR EPÓXI
SEPX-100.01

ENDURECEDOR PARA 
COR PRONTA EPÓXI EPX01.11

DILUENTE MÉDIO
DIL010.04

CATÁLISE E DILUIÇÃO

3:1:0-20%

Dependendo
da aplicação,
consulte
ficha técnica


