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1. DADOS DO PRODUTO 

1.1. Descrição 
ANCOLIT RB-CB1 é um sistema anticorrosivo e 
antiabrasivo à base de borracha cloro butílica pré-
vulcanizada, utilizado para proteção de superfícies 
sujeitas a ataques químicos severos. Pode ser usado 
como proteção única ou sob camada de placas e 
tijolos cerâmicos ou de carbono. 
 

1.2. Características e emprego 
O sistema ANCOLIT RB-CB1, utiliza na sua estrutura 
um lençol de borracha macia em estado pré- 
vulcanizado, fabricado por processo de extrusão 
contínua. Possui elevada aderência à superfícies de 
aço carbono e de concreto. O sistema ANCOLIT RB-
CB1 é indicado na proteção de objetos presentes 
nos mais diversos setores industriais, como em 
plantas químicas e de ácido fosfórico entre outros. 
 

1.3. Sistema 
• Fundo protetor: 
ANCOLIT RB-CB1 Fundo / Fundo Condutivo 
• Adesivo: 

ANCOLIT RB-CB1 Adesivo Comp. A 
ANCOLIT RB-CB1 Adesivo Comp. B1 
ANCOLIT RB-CB1 Adesivo Comp. B2 

• Borracha: 
ANCOLIT RB-CB1 2mm ou 4mm 

 
1.4. Dados úteis 

Borracha: 

• Peso específico: 1,22 kg/L 

• Cor: Preta 

• Espessura: 2, 4 e 6 mm  

• Dureza final: 60 ± 5 Shore A 

•  Tensão de ruptura: 5 Mpa 

•   Alongamento: 300 % 

• Limite Max. de temperatura:  90 °C 

• Tensão de teste (sparktest): 5 KV/mm 

Adesivo:  

• Peso específico: 0,87 kg/L 

• Tempo de uso da mistura (a 25 °C): Aprox.3 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
A temperatura do substrato deve estar entre      
10°C e 30°C sendo a diferença mínima do ponto de 
orvalho 3°C. Consultar a tabela para verificação do 
ponto de orvalho 
O substrato pode ser metálico (jateado) ou 
cimentado, preparado de acordo com nossa CQT 1 – 
Condições Técnicas dos Substratos. Superfícies 
cimentadas serão regularizadas com ANCOLIT CP-
EP1 ou ANCOLIT CP-EP4, para torná-las lisas e/ou 
condutivas.  
 

2.2. Equipamentos e ferramentas de trabalho 
Misturador ou agitador elétrico portátil, recipiente 
plástico, canecas plásticas graduadas e ferramentas 
especiais para aplicação de borracha, tais como: 
facas, roletes, cordão e giz. 

 
2.3. Preparo da mistura 

ANCOLIT RB-CB1 Adesivo  Mist / kg Volume 

Componente A  0,838 1,00 L 

Componente B1 0,141 150 ml 

Componente B2 0,021   20 ml 

Os componentes devem ser previamente misturados 
até total homogeneização. Após isso, despejar o 
componente A em primeiro lugar e adicionar o 
componente B1 com agitação. Adicionar o 
componente B2 sempre com agitação. Misturar bem 
até que a mistura fique homogênea. 
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2.4. Aplicação 

•Fundo - Substrato: 

   O fundo deve ser bem homogeneizado. Aplicação 
de uma demão com pincel ou rolo de lã no 
substrato. Tempo de espera para a próxima etapa: 
mínimo 1 hora e máximo 48 horas para substratos 
metálicos e mínimo de 1 hora e máximo de 7 dias 
para substratos de cimento. 

•Adesivo – Substrato: 

  O adesivo deve ser bem misturado. Devem ser 
aplicadas duas demãos sobre o fundo, com 
intervalos de 1 a 12 horas entre as demãos e de 
20 minutos à 1 hora para a próxima etapa. 

•Adesivo - Borracha: 

  Limpar primeiramente o lençol de borracha com          
ANCOLIT MA-Limpador e aplicar uma demão de 
adesivo. Aguardar de 5 a 40 minutos no máximo, 
de acordo com a temperatura ambiente no 
momento da aplicação. Colocar o lençol de 
borracha adesivado sobre o substrato previamente 
preparado e pressioná-lo com roletes, iniciando 
pelas emendas de modo a expulsar totalmente o 
ar. A sobreposição das emendas é de 30 mm, sem 
chanfro nos lençóis até 2 mm e com chanfro de 10 
a 15% em lençóis de espessuras maiores. 

Obs: Após a conclusão dos trabalhos, circulação de 
ar acima de 25°C por 1 dia é recomendado. 

 
2.5. Testes 
          Controlar no mínimo 3 vezes ao dia a umidade do 

ar, temperatura do ambiente, temperatura do 
substrato e verificar a temperatura no ponto de 
orvalho. 
Porosidade: total ou somente nas emendas, com o 
aparelho para teste de faísca, regulando-o a 5000 
Volts por milímetro de espessura. 
Aderência: mediante conjunto de descascamento 
(dinamômetro e dispositivo de fixação), com 
resultado mínimo de 8 kgf para 30 mm, resultando 
em um descascamento inferior a 100 mm em 30 
segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Embalagem e estocagem 

ANCOLIT RB-CB1  
Embalagem 
(balde / lata) 

Tempo de 
estocagem* 

• Fundo 15 kg / 3 kg 12 meses 

• Adesivo Comp. A 15 kg / 3 kg 12 meses 

• Adesivo Comp. B1  3 kg (galão) 12 meses 

• Adesivo Comp. B2 0,75 kg (frasco) 6 meses 

• ANCOLIT MA-Limpador 15 kg / 3 kg 24 meses 
 
   

LENÇOL DE BORRACHA 
Embalagem 

(rolo) 
Tempo de 

estocagem* 

• ANCOLIT RB-CB1 (2mm)  Aprox.20 m². 6 meses 

• ANCOLIT RB-CB1 (4mm)  Aprox.12 m². 6 meses 
* em local fresco (<25º C), seco e coberto 

 

3. INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Altas temperaturas encurtam e baixas temperaturas 
prolongam o tempo de secagem do fundo e do 
adesivo – verificar através do “teste do tato”. 
Sempre limpar com ANCOLIT MA-Limpador o lençol 
de borracha antes da aplicação do adesivo. 

 

4. PRECAUÇÕES 

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

5.    CONSUMO 

Consumo de materiais por m² 

SUBSTRATO FUNDO FUNDO COND. ADESIVO SOLVENTE BORRACHA 

Aço 0,15 kg ----- 0,60 kg 0,10 kg 1,10 m² 

Concreto ----- 0,25 kg 0,70 kg 0,10 kg 1,10 m² 
 

 

O consumo prático pode variar em função do método de aplicação, da rugosidade do substrato, da 
temperatura de aplicação e da habilidade do aplicador. 

 
 
 

Tipos de Emendas nos Lençóis de Borracha 

Sobreposição – lençol 2mm Chanfro/Chanfro – lençol 4mm Sobreposição/Chanfro – lençol 4mm 


