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1. DADOS DO PRODUTO 

1.1. Descrição 
ANCOLIT CP-VEC é uma camada protetora de baixa 
espessura à base de resina éster vinílica e carga de 
carbono.  Fornecida em três componentes que, após 
a mistura, endurecem por reação química.  
 

1.2. Características e emprego 
ANCOLIT CP-VEC é uma argamassa espatulada, 
tixotrópica, com adequada consistência e um 
coeficiente de dilatação térmica bem próximo ao do 
aço carbono e do concreto. Possui excelente 
resistência química a uma ampla variedade de 
agentes químicos agressivos em especial aos que 
corroem sílica como: ácido fluorídrico e ácido 
hidrofluosilícico. É recomendada como camada 
protetora ou  em revestimentos reforçados em 
tanques, chaminés e na proteção de pisos, canaletas, 
bases de bombas , diques de contenção e outros 
objetos sujeitos a ataques químicos severos. 
 

1.3.   Sistema 
• Pintura primária: 

ANCOLIT PP-VE1 Comp. A 
ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 
 

• Camada espatulada(inicial): 
ANCOLIT CR-VE Comp. A 
ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 
ANCOLIT CP-VEC Comp. C 
 

• Camada de reforço: 
ANCOLIT MA-M50  
 

• Pintura de impregnação: 
ANCOLIT CR-VE Comp. A 
ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 
 

• Camada espatulada (final): 
ANCOLIT CR-VE Comp. A 
ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 
ANCOLIT CP-VEC Comp. C 
 

• Pintura de acabamento(2 demãos): 
ANCOLIT CR-VE Comp. A 
ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 
 

1.4.  Dados úteis  

• Peso específico:     1,40 g/cm³      (DIN 53479)    

• Cor:     Preto 

• Espessura total:     3 a 4 mm 

• Resistência à compressão:     85 MPa     (DIN EN ISO 604) 

•   Módulo de elasticidade:     3.500 MPa (DIN EN ISO 178) 

•   Resistência à flexão:     35 MPa     (DIN EN ISO 178)  

•   Dureza Barcol:     40            (DIN EN 59) 

•   Aderência ao aço:     7 MPa       (DIN EN 24624) 

•   Aderência ao concreto:     > *          (DIN EN 24624) 

*(> que a resistência do substrato)   

   

• Cura total (*):  7 dias 

• Tempo de uso da mistura (*):  40 min 

• Tempo de endurecimento (*):  24 h 

• Limite de temperatura:       80ºC  
                                                                                                           (*) 25ºC 
                                                                  
1.5. Resistência química 

• Ácidos            + 

• Ácidos que atacam SiO2           + 

• Ácidos oxidantes           + 

• Ácidos orgânicos           + 

• Água           + 

• Sais           + 

• Alcoóis           + 

• 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 
Substrato de aço ou concreto, 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, espátula e 
desempenadeira de aço lisa. 

 
2.3. Preparo da mistura 

• Pintura primária: 

Componente Mist / kg               Volume 

ANCOLIT PP-VE1 Comp. A  0,985 1,0 L 

ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 0,015 10-15 ml 
*tempo de uso da mistura: 30 min   

• Camada espatulada:   

Componente Mist / kg  Volume 

ANCOLIT CR-VE Comp. A  0,493 1,0 L 

ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 0,007 10-15 ml 

ANCOLIT CP-VEC Comp. C 0,500 1,3-1,7 L  

*tempo de uso da mistura: 40 min   
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• Pintura de impregnação: 

Componente Mist / kg Volume 

ANCOLIT CR-VE Comp. A  0,985 1,0 L 

ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 0,015 10-15 ml 
*tempo de uso da mistura: 30 min 
   
• Pintura de acabamento: 

Componente Mist / kg Volume 

ANCOLIT CR-VE Comp. A  0,985 1,0 L 

ANCOLIT CA-VEC Comp. B2 0,015 10-15 ml 
*tempo de uso da mistura: 30 min 
   

Despejar o componente A em primeiro lugar e 
adicionar o componente B sempre com agitação. Na 
argamassa espatulada adicionar aos poucos o 
componente C.  Misturar bem até que a mistura fique 
homogênea. 
 

2.4. Instruções de Aplicação 
• Pintura primária: 
Aplicar a pintura com pincel ou rolo de pelo curto e 
aguardar o endurecimento para a próxima etapa. 
• Camada espatulada(inicial): 

          Espalhar a argamassa com desempenadeira de aço  
          lisa de forma uniforme, sem falhas, controlando a 
          espessura  entre  1  a  2 mm. Com  a  argamassa                                                                 
          ainda em fresco roletar levemente a superfície com 
          rolo  de  pelo  curto  previamente  embebido  em 
          ANCOLIT MA-Solv S uniformizando a aplicação. 

• Camada de reforço: 
Ainda com a argamassa em fresco, sobreponha a 
camada de reforço ANCOLIT MA-M50 impregnando 
com a “Pintura de impregnação”. Elimine as bolhas 
formadas durante a aplicação com rolete ranhurado. 
Após o endurecimento lixar as irregularidades caso 
ocorram. 
• Camada espatulada(final): 
Espalhar a argamassa com desempenadeira de aço 
lisa de forma uniforme, sem falhas, controlando a 
espessura entre 1 a 2 mm. Com a argamassa ainda 
em fresco roletar levemente a superfície com rolo de 
pelo curto previamente embebido em ANCOLIT MA-
Solv S, uniformizando a aplicação. Após o 
endurecimento lixar as irregularidades caso ocorram. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Pintura de acabamento: 

Aplicar a 1ª demão de pintura com pincel ou rolo 
de pelo curto. Após o endurecimento, aplicar a 2ª 
demão de pintura adicionando na mistura 50 ml de 
ANCOLIT MA-AdP (aditivo parafinado). 
Homogeneíze bem a mistura antes de aplicá-la. 
 

2.5. Embalagem e estocagem 

Componente                         
(líquido) 

Embalagem 
(balde / lata) 

Tempo de 
estocagem 

• ANCOLIT PP-VE1 Comp. A   20 kg / 5 kg 6 meses 

• ANCOLIT CR-VE Comp. A 20 kg / 5 kg 6 meses 

• ANCOLIT CA-VEC Comp. 
B2 20 kg / 1 kg 6 meses 

• ANCOLIT MA-Solv S 15 kg / 3 kg 6 meses 

• ANCOLIT MA-AdP 15 kg / 3 kg 6 meses 
   

Componente                           
(sólido ) 

Embalagem 
 

Tempo de 
estocagem 

• ANCOLIT CP-VEC Comp. C   saco 15 kg  12 meses 

• ANCOLIT MA-M 50   Rolos 200 m²  ilimitado 
* em local fresco (<25º C), seco e coberto 

                        
                                                    

3. INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Espessura acima da recomendada, não é 
tecnicamente aconselhável. Altas temperaturas 
encurtam e baixas temperaturas prolongam o 
tempo de uso e de endurecimento das misturas. 
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   

Consumo de materiais por m² 

SUBSTRATO 
PINTURA 
PRIMÁRIA 

CAMADA 
ESPATULADA    

(por mm) 

CAMADA 
REFORÇO 

PINTURA 
IMPREGNAÇÃO 

PINTURA 
ACABAMENTO SOLVENTE 

Aço 0,20 kg 1,40 kg 1,10 m² 1,20 kg 0,20 m² 0,10 kg 

Concreto 0,30 kg 1,40 kg 1,10 m² 1,20 kg 0,20 m² 0,10 kg 
O consumo prático pode variar em função do método de aplicação e da rugosidade do substrato. 

 


