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1. DADOS DO PRODUTO 

1.1. Descrição 
ANCOLIT CE-EP1 é uma camada anticorrosiva 
à base de resina epóxi e cargas minerais 
selecionadas. Os componentes após a mistura 
endurecem por reação química. 
 

1.2. Características e emprego 
ANCOLIT CE-EP1 é utilizado como camada pré-
espatulada usada na selagem e regularização 
de contrapisos, concreto novo ou concreto 
velho jateado ou fresado. 
 

1.3. Dados úteis 

• Peso específico:                                             1,5 Kg/L 

• Cor:                           Bege 

• Tempo de uso da mistura (*): 90 min 

• Tempo de endurecimento (*): 24 h 

•   Cura total (*):  7 dias 
                                                                                (*) a 25º C 

 

• Espessura total:   0,5 a 1 mm 

• Limite de temperatura: 
60˚C     
(100˚C seco) 

 
 
1.4. Resistência química 

• Ácidos  + 

• Ácidos que atacam SiO2 - 

• Ácidos oxidantes (+) 

• Ácidos orgânicos - 

• Água + 

• Sais + 

• Álcoois (+) 

• Bases + 

• B. oxidantes          - 

• Solventes alifáticos        (+) 

• Solventes aromáticos - 

• Cetonas - 

• Ésteres - 

• Hidrocarbonetos clorados - 

+ : Muito bom;   (+) : Regular;    - : Não recomendado

                                     2. APLICAÇÃO 
 

2.1. Condições ambientais e do substrato 
O substrato pode ser de aço ou concreto e 
deve ser preparado de acordo com nossa CQT 
1 – Condições Técnicas dos Substratos. 
 

2.2. Equipamentos e ferramentas de trabalho 
Misturador ou agitador elétrico portátil, 
recipiente plástico ou de chapa zincada, 

canecas plásticas graduadas, colher de 
pedreiro e desempenadeira de aço lisa. 
 

2.3. Preparo da mistura 

ANCOLIT CE-EP1 Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT CA-EP Comp. A       0,400 1,0 L 

ANCOLIT CA-EP Comp. B 0,170 0,5 L 
ANCOLIT MA-EP 
Acelerador (opcional) 0,020 60 ml 

ANCOLIT MA-PGM 0,080 150 ml 

ANCOLIT MA-QR 0,130 0,2 L 

ANCOLIT PI-EP1 Comp. C 0,200 0,5 L 

Despejar o componente A em primeiro lugar e     
misturá-lo bem com ANCOLIT MA-PGM (Pasta 
pigmentadora branca), depois adicionar o 
componente B e misturar bem. O ANCOLIT 
MA-EP Acelerador é de uso opcional e 
recomenda-se sua utilização nos casos em que 
se estiver trabalhando nos meses de inverno 
com baixas temperaturas ambiente ou que se 
tenha pouco tempo para execução do serviço. 
Adicionar aos poucos os demais componentes 
sólidos (cargas) sempre com agitação. 
Misturar até completa homogeneização. 

 
2.4. Aplicação 

O substrato já deve estar previamente selado         
com pintura primária ANCOLIT PP-EP1.      
Espatular a argamassa com desempenadeira 
de aço de maneira lisa e a mais fina possível          
(0,5 a 1 mm) procurando deste modo 
uniformizar o contrapiso bem como propiciar 
uma perfeita selagem da porosidade da base 
ou regularizar possíveis defeitos. Pequenos          
buracos também podem ser preenchidos          
com esta argamassa. Após seu 
endurecimento, fazer uma “inspeção rigorosa” 
e, se necessário, aplicar uma segunda camada 
de regularização de modo a preencher 
possíveis “buraquinhos” ainda não 
preenchidos. Deixar secar no mínimo 12 
horas. 
 

2.5. Embalagem e estocagem 

Componente 
(líquido) 

Embalagem 
(balde / lata) 

Tempo de 
estocagem* 

ANCOLIT CA-EP Comp. A 20 kg / 5 kg 12 meses 

ANCOLIT CA-EP Comp. B 15 kg / 3 kg 12 meses 

ANCOLIT MA-EP Acel. 15 kg / 4 kg 12 meses 

ANCOLIT MA-PGM 20 kg / 4 kg 12 meses 

ANCOLIT MA-Solv T 15 kg / 3 kg 24 meses 

   

Componente                           
(sólido ) 

Embalagem 
(saco) 

Tempo de 
estocagem* 

ANCOLIT PI-EP1 Comp. C 20 kg 24 meses 

ANCOLIT MA-QR 25 kg 24 meses 
* em local fresco (<25º C), seco e coberto 
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3. INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 

Altas temperaturas apressam, baixas 
temperaturas prolongam o tempo de uso e o 
tempo de endurecimento da mistura. Limpar 
as ferramentas antes do endurecimento da 
argamassa utilizando ANCOLIT MA-Solv T. 

 

                             4. PRECAUÇÕES 
 

O local de trabalho deve ser bem ventilado,             
evitando contato constante do material com a 
pele. Devem ser observadas as indicações na                  
ficha de segurança do produto. 

  

           5. CONSUMO DE MATERIAIS 
 

Camada de regularização – espessura média 
de 1 mm : aprox. 1,5 kg/m². 


