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1. DADOS DO PRODUTO 

1.1. Descrição 
ANCOLIT PI-EPNF é um piso industrial 
monolítico desempenado à base de resina 
epóxi novolaca e cargas minerais selecionadas, 
cujo endurecimento ocorre por reação 
química.  
      

1.2. Características e emprego 
ANCOLIT PI-EPNF é uma argamassa 
desempenada antiderrapante, livre de 
solvente. É recomendado para proteger 
substratos em ambientes de alta agressão 
química, como por exemplo ácido sulfúrico 
concentrado, bem como agressões mecânicas. 
 

1.3. Dados úteis 
 

• Peso específico:                      2,0 kg/L 

• Cor:                                      areia/cinza                

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

• Tempo de endurecimento (*): 24 h 

•   Cura total (*):  7 dias 

• Resistência à compressão:  60 MPa 

• Limite de temperatura:  80 °C 

• Espessura total: 5 mm 
                                                                                            (*) a 25 °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

(***) : Inclusive contra H2SO4 concentrado

1.5. Composição do sistema 
•    Pintura primária ANCOLIT PP-EPNF: 

               ANCOLIT PP-EPNF Comp. A 
               ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 

•    Camada de ancoragem: 
      ANCOLIT MA-Q1 
•    Camada espatulada ANCOLI PI-EPNF: 
     ANCOLIT PI-EPNF Comp. A 
     ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 
     ANCOLIT PI-EPNF Comp. C 
•    Pintura de acabamento (opcional): 
     ANCOLIT PA-EPNF Comp. A inc/color 
     ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B 

 
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 e 
desempenadeira de aço lisa. 
 

2.3. Preparo da mistura 
 
•  Pintura primária: 

ANCOLIT PP-EPNF Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT PP-EPNF Comp. A 0,660             1,00 L 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B   0,340 0,60 L 

Despejar o componente A em primeiro lugar e 
misturá-lo com o componente B. Misturar bem 
até completa homogeneização. Antes do início 
da polimerização do produto, aspergir o 
ANCOLIT MA-Q1 uniformemente sobre a
superfície pintada. 

 
•   Camada espatulada: 

ANCOLIT PI-EPNF Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT PI-EPNF Comp. A 0,093             1,00 L 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B   0,050 0,65 L 

ANCOLIT PI-EPNF Comp. C 0,857 6,0-7,0 L 

Despejar o componente A em primeiro lugar e 
misturá-lo bem com o componente B. 
Adicionar aos poucos o componente C sempre 
com agitação. Misturar bem até completa 
homogeneização.  

•  Pintura de acabamento (opcional): 

ANCOLIT PA-EPNF Mist / kg Vol / L 

ANCOLIT PA-EPNF Comp. A 0,700             1,00 L 

ANCOLIT PI-EPN1 Comp. B   0,300 0,50 L 
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Despejar o componente A em primeiro lugar e 
misturá-lo com o componente B. Misturar bem 
até completa homogeneização. 

 
2.4. Aplicação e consumo 
 

•  Pintura primária: 
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. 
- Consumo aprox.: 0,20 kg/m² 
- Consumo aprox. ANCOLIT MA-Q1: 0,70 kg/m² 
 
•  Camada espatulada: 
Após a secagem da pintura primária ANCOLIT 
PP-EPNF, espalhar a mistura previamente 
preparada da camada espatulada na 
quantidade e espessura indicadas de maneira 
uniforme alisando com desempenadeira de aço 
lisa. 
- Consumo aprox.: 2,0 kg/m²/mm 
 
• Pintura de acabamento (opcional): 
Nos casos em que não se queira um 
acabamento superficial rústico deve-se aplicar 
2 demãos de pintura de acabamento ANCOLIT 
PA-EPNF incolor ou colorido. 
- Consumo aprox.: 0,20 kg/m²/demão 
 

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 PI-EPNF Comp. A 15 kg / 3 kg 12 meses 

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

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

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

   

Componente  
(sólido)                                

Embalagem 
(saco) 

Tempo de 
estocagem*

ANCOLIT PI-EPNF Comp. C 25 kg 24 meses 

ANCOLIT MA-Q1 25 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 
o contato constante do material com a pele. Devem 
ser observadas as indicações na ficha de segurança 
do produto. 

 
 


