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1. DADOS DO PRODUTO 

1.1. Descrição 
ANCOLIT PI-EP8 é um revestimento monolítico 
antiestático, à base de resina epóxi e cargas 
minerais selecionadas, cujo endurecimento 
ocorre por reação química. 
 

1.2. Características e emprego 
ANCOLIT PI-EP8 é recomendado para a 
proteção de superfícies de concreto onde haja 
necessidade de alta resistência mecânica e 
condutividade elétrica, em locais onde a 
propagação de faíscas deve ser impedida 
devido ao risco de explosão. 
 

1.3. Dados úteis 

• Peso específico: 1,95 kg/L 

• Resistência à compressão: 45 MPa 

• Limite máx. de temperatura: 80º C 

• Resistência elétrica (*):  < 1x10⁸Ω 

• Cor:  cinza chumbo 

• Tempo de uso da mistura (**): 45 min 

• Tempo de endurecimento (**): 24 h 

• Cura total (**): 7 dias 
(*) DIN EN 14879-3 e DIN EN 1081 (**) a 25º C

 

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

 

1.5. Composição do sistema 

• Pintura seladora condutiva: 

ANCOLIT PP-EP8 Comp. A 
ANCOLIT MA-EP Acel (opcional) 
ANCOLIT CA-EP Comp. B 
ANCOLIT MA-Cond1 

• Fitas de cobre adesivas 

• Argamassa espatulada condutiva: 
ANCOLIT CA-EP Comp. A 
ANCOLIT CP-EP2 Comp. B 
ANCOLIT PI-EP8 Comp. C 
ANCOLIT MA-Q1 

 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Condições ambientais e do substrato 
Substrato de concreto ou contrapiso, 
preparado de acordo com nossa CQT 1 – 
Condições Técnicas dos Substratos.   
 

2.2. Equipamentos e ferramentas de trabalho 
Misturador ou agitador elétrico portátil, 
recipientes plásticos graduados, balde cônico 
de chapa, rolo de pelo curto, colher de 
pedreiro e desempenadeira de aço lisa. 
 

2.3. Preparo da mistura 

•  Pintura seladora condutiva: 

ANCOLIT PP-EP8 Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT PP-EP8 Comp. A 0,563 1,00 

Ancolit MA-EP Acel 0,045 80-90 ml 

ANCOLIT CA-EP Comp. B 0,230 0,45 

ANCOLIT MA-Cond1  0,162 0,40 

Despejar o Comp. B no recipiente do Comp. A 
e misturar bem. Adicionar a carga ANCOLIT 
MA-Cond1, agitando até que a mistura fique 
homogênea. Aspergir ANCOLIT MA-CC após a 
aplicação da 2ª demão de pintura. 

•  Argamassa espatulada condutiva: 

ANCOLIT PI-EP8 Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT CA-EP Comp. A 0,150 1,00 

ANCOLIT CP-EP2 Comp. B 0,036 0,30 

ANCOLIT PI-EP8 Comp. C 0,407 2,80 

ANCOLIT MA-Q1 0,407 2,10 

Despejar o comp. A em primeiro lugar e 
misturá-lo bem com o comp. B. Adicionar aos 
poucos o comp. C e a carga ANCOLIT MA-Q1, 
sempre com agitação. Misturar bem até a 
completa homogeneização. 
 

2.4. Aplicação e consumo 

•  Pintura condutiva – 1ª demão (seladora) 

Aplicar com trincha ou rolo de pelo curto, 
pressionando contra a superfície de modo a 
facilitar a penetração na porosidade do 
substrato, evitando empoçamentos. À baixas 
temperaturas ou para encurtar o tempo de 
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execução recomenda-se a adição de ANCOLIT 
MA-EP Acel na mistura, na proporção de 80 a 
90 ml para cada litro do comp. A. Aguardar a 
secagem da pintura condutiva. 
- Consumo aprox.: 0,60 kg/m² 
 

•  Sistema condutor de eletricidade: 

As fitas de cobre devem ser aderidas 
firmemente à superfície, respeitando a 
distância máxima de 2 m de largura por 3 m 
de comprimento. O sistema deve ter no 
mínimo dois pontos de contato com objetos 
aterrados. Utilizar fitas de 10 mm de largura 
por 0,1 mm de espessura. 
- Consumo: 0,011 kg/m  
 

•  Pintura condutiva – 2ª demão 

Aplicar a segunda demão de pintura condutiva 
de acordo com o procedimento descrito acima 
e aspergir o chapisco condutivo ANCOLIT MA-
CC manualmente sobre a superfície ainda 
fresca. Deixar secar por no mínimo 12 horas. 
- Consumo aprox.: 0,45 kg/m² 
- Consumo aprox. ANCOLIT MA-CC: 0,70 kg/m² 

 

•  Argamassa espatulada condutiva 

Espalhar a argamassa com colher de pedreiro 
de forma uniforme e com espessura de 5 mm, 
em seguida proceder ao acabamento com 
desempenadeira de aço lisa. 
- Consumo aprox.: 1,95 kg/m²/mm 
 

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 PP-EP8 Comp. A 20 kg / 5 kg 12 meses 

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

ANCOLIT CP-EP2 Comp. B 15 kg / 4 kg 12 meses 

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

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

   

Componente  
(sólido)                                

Embalagem 
(saco) 

Tempo de 
estocagem*

ANCOLIT PI-EP8 Comp. C 25 kg 24 meses 

ANCOLIT MA-Cond1 10 kg 24 meses 

ANCOLIT MA-Q1 25 kg 24 meses 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INFORMAÇÕES ÚTEIS 

O consumo prático pode variar em função do método 
de aplicação, da rugosidade do substrato, 
temperatura de aplicação e habilidade do aplicador. 
Altas temperaturas encurtam e baixas temperaturas 
prolongam o tempo de uso e de endurecimento das 
misturas. As ferramentas devem ser limpas 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. 

 

 

 


