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1. DADOS DO PRODUTO 

1.1. Descrição 
ANCOLIT CR-EPNF é um sistema de 
revestimento estruturado à base de resina 
epóxi novalaca e fibras de vidro ou sintética, 
composta por camada de reforço e barreira 
química. Sua parte polimérica, após a mistura, 
endurece por reação química. 
 

1.2. Características e emprego 
ANCOLIT CR-EPNF é uma camada monolítica 
laminada, que possui excelente resistência 
química, térmica e mecânica. Boa adesão à 
maioria dos substratos. Pode também ser 
utilizada em sistemas combinados de proteção 
anticorrosiva, ou seja, coberta por cerâmica ou 
tijolos antiácidos. É indicada na proteção 
anticorrosiva de equipamentos metálicos e 
estruturas de concreto, em plantas químicas, 
petroquímicas, onde o processo industrial é 
altamente agressivo, como no caso de ataque 
químico por ácido sulfúrico concentrado. 

 
1.3. Dados úteis 

• Densidade: (sistema) 1,60 g/cm³ 

• Dureza: 35 Barcol 

• Limite de temperatura: 80 °C 

• Aderência ao aço: 7 Mpa 

• Aderência ao concreto: 
Rompe no 
substrato 

• Tempo de endurecimento (*): 24 h 

• Cura total (*): 7 dias 

•   Espessura total:  3,0 a 4,0 mm 
                                                                                          (*) a 25º C 

 

1.4. Resistência química 

• Ácidos       +(***) 

• Ácidos que atacam SiO2 - 

• Ácidos oxidantes (+) 

• Ácidos orgânicos (+) 

• Água + 

• Sais + 

• Álcoois (+) 

• Bases + 

• Bases oxidantes (+) 

• Solventes alifáticos (+) 

• Solventes aromáticos (+) 

• Cetonas - 

• Ésteres - 

• Hidrocarbonetos clorados (+) 

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

                        (***) : Inclusive contra H2SO4 concentrado 
 
 

 
1.5. Composição das etapas 

 
• Pintura primária ANCOLIT PP-EPNF (1ª demão): 
ANCOLIT PP-EPNF Comp. A 
ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 

 
• Pintura primária ANCOLIT PP-EPNF (2ª demão – 
   opcional): 
ANCOLIT PP-EPNF Comp. A 
ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 

 
• Primeira camada de ancoragem (opcional): 
ANCOLIT MA-Q1 
 
• Camada base ANCOLIT CP-EPNF: 
ANCOLIT CP-EPNF Comp. A 
ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 
ANCOLIT CP-EPNF Comp. C 
 
• Camada de reforço e barreira química: 
ANCOLIT MA-T356 ou MA-T600 ou MA-M300 ou 
MA-M450 ou MA-Sint50 
ANCOLIT MA-VSint37 ou MA-VVC30 
 
• Pintura de impregnação ANCOLIT CR-EPNF: 
ANCOLIT CR-EPNF Comp. A 
ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 
 
• Pintura de acabamento ANCOLIT PA-EPNF 
Incolor (opcional): 
ANCOLIT PA-EPNF Comp. A Incolor 
ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 
 
• Pintura de acabamento ANCOLIT PA-EPNF Color 
(opcional): 
ANCOLIT PA-EPNF Comp. A Color 
ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 

 
• Segunda camada de ancoragem (ver item 2.4) 
ANCOLIT MA-Q1 

 

                                          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, rolo de pelo curto, pincel, colher de 
pedreiro, desempenadeira de aço lisa e 
ferramental específico para laminação. 
 

2.3.    Preparo da mistura 
 
• Pintura primária: 
 
ANCOLIT PP-EPNF Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT PP-EPNF Comp. A  0,660 1,0 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 0,340 0,6 
� tempo de uso da mistura: 20 min a 25 °C 
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• Camada base: 
 
ANCOLIT CP-EPNF Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT CP-EPNF Comp. A  0,189 1,0 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 0,096 0,6 

ANCOLIT CP-EPNF Comp. C 0,715 3,6-4,2 
� tempo de uso da mistura: 30 min a 25 °C 

 
         • Camada de reforço e barreira química: 

• Pintura de impregnação: 
 
ANCOLIT CR-EPNF Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT CR-EPNF Comp. A  0,660 1,0 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 0,340 0,6 
� tempo de uso da mistura: 20 min a 25 °C 

 
• Pintura de Acabamento (Incolor): 

ANCOLIT PA-EPNF Mist / kg Vol / L 
ANCOLIT PA-EPNF Comp. A 
Incolor  0,660 1,0 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 0,340 0,6 
� tempo de uso da mistura: 20 min a 25 °C 

 
• Pintura de acabamento (Color): 

ANCOLIT PA-EPNF Mist / kg Vol / L 
ANCOLIT PA-EPNF Comp. A 
Color  0,700 1,0 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 0,300 0,5 
� tempo de uso da mistura: 20 min a 25 °C 

 
2.4.    Aplicação 
 

• Pintura primária: (1ªdemão) 
Após cada etapa diária de jateamento 
/lixamento, assoprar e varrer o substrato. 
Aplicar a pintura com trincha ou rolo de pelo 
curto, pressionando contra a superfície de 
modo a facilitar a penetração na porosidade do 
substrato, evitando empoçamentos. 

 
• Pintura primária: (2ªdemão - opcional) 
• Primeira camada de ancoragem: (opcional) 
Após limpeza da 1ª demão com ANCOLIT MA- 
SOLV E, aplicar com trincha ou rolo de pelo 
curto, pressionando contra a superfície de 
modo a facilitar a penetração na porosidade do 
substrato, evitando empoçamentos. Antes do 
início da polimerização do produto, aspergir o 
ANCOLIT MA-Q1 uniformemente sobre a 
superfície pintada.  
 
• Camada base: 
Após a secagem da pintura primária, espalhar 
a argamassa na quantidade e espessura 
indicadas de maneira uniforme, utilizando para 
isso uma desempenadeira de aço lisa. 
 
• Camada de reforço: 
Com a camada base ainda em fresco dispor a 
camada de reforço ANCOLIT MA-T356 ou MA-
T600 ou MA-M300 ou MA-M450 ou MA-Sint50, 
impregnando-a com ANCOLIT CR-EPNF, 

conforme quantidades especificadas em projeto. 
Promover a eliminação das bolhas com o rolo de 
metal ranhurado. 

 
• Barreira química: 
Com a camada anterior ainda em fresco dispor a 
barreira química ANCOLIT MA-VSint37 ou MA-
VVC30 impregnando-a com ANCOLIT CR-EPNF, 
conforme quantidades especificadas em projeto. 
 
• Pintura de acabamento (opcional): 
Após a secagem da camada anterior, eliminar as 
irregularidades caso existam e aplicar a pintura 
com trincha ou rolo de pelo curto, de forma 
uniforme, evitando empoçamentos e 
escorrimentos. Utilizada como acabamento final, 
caso o revestimento não venha a receber uma 
cobertura com cerâmica/tijolo. 

 
• Segunda camada de ancoragem: (p/ cerâmica/  
   tijolo) 
Após a secagem da camada anterior, aplicar a          
pintura de impregnação ANCOLIT CR-EPNF e 
aspergir ANCOLIT MA-Q1, uniformemente sobre a 
superfície pintada. 
Utilizada quando a camada laminada irá receber 
uma cobertura com cerâmica ou tijolos 
antiácidos. 

 
2.5.    Embalagem e estocagem 

Componente 
(líquido) 

Embalagem 
(balde / lata) 

Tempo de 
estocagem* 

ANCOLIT PP-EPNF Comp. A 20 kg / 5 kg 12 meses 

ANCOLIT CP-EPNF Comp. A 15 kg / 3 kg 12 meses 

ANCOLIT CR-EPNF Comp. A 20 kg / 5 kg 12 meses 
ANCOLIT PA-EPNF Comp. A 
Incolor 20 kg / 5 kg 12 meses 
ANCOLIT PA-EPNF Comp. A 
Color 15 kg / 3 kg 12 meses 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 20 kg / 5 kg 12 meses 

ANCOLIT MA-SOLV E 15 kg / 3 kg 24 meses 

ANCOLIT MA-SOLV T 15 kg / 3 kg 24 meses 
* em local fresco (<25º C), seco e coberto 

 

Componente                           
(sólido ) 

Embalagem 
(saco) 

Tempo de 
estocagem* 

ANCOLIT CP-EPNF Comp. C 20 kg 24 meses 

ANCOLIT MA-Q1 25 kg 24 meses 

ANCOLIT MA-T356 n.a. Ilimitado 

ANCOLIT MA-T600 n.a. Ilimitado 

ANCOLIT MA-M300 n.a. Ilimitado 

ANCOLIT MA-M450 n.a. Ilimitado 

ANCOLIT MA-Sint50 n.a. Ilimitado 

ANCOLIT MA-VSint37 n.a. Ilimitado 

ANCOLIT MA-VVC30 n.a. Ilimitado 
* em local fresco (<25º C), seco e coberto 
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                                   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. 
 

3. INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Altas temperaturas encurtam e baixas 
temperaturas prolongam o tempo de uso e de 
endurecimento das misturas. Limpar as 
ferramentas antes do endurecimento das misturas 
utilizando ANCOLIT MA-Solv T. 

 

5. ESPESSURA E CONSUMO POR SISTEMA 

 

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. 

 
 


