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W- POXI MULTIUSO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Tinta de acabamento epóxi para estrutura metálica e pisos.  

Produto exclusivo para comercialização via revenda. 

           

RECOMENDAÇÕES DE USO: Recomendado para a pintura de pisos comerciais de tráfego 

leve e estrutura em geral. 

 

 Espessura por demão 

80 - 120 micrometros seco para piso. 

Rendimento teórico: 5 m²/litros 

40 -50  micrometros para estrutura em geral. 

Rendimento teórico: 11,1 m²/litros 

 
Catalisador CATALISADOR W-POXI 3075 COMPONENTE B 

 
Relação de Mistura 4Ax1B em Volume 

 Sólidos por volume 50± (N 1358) 

 
Diluição Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 5% em volume. 

 

Vida Útil da Mistura -  

Pot Life (25ºC) 
4 horas a 25°C 

 
Equipamento 

Pistola convencional 
 

Rolo 
 
Nota: O produto pode ser aplicado via pistola convencional, airless, trincha ou 

rolo. 

 
Aplicação 

Pistola convencional 
 

Rolo: 
Utilizar rolos de veludo de lã de carneiro de pelo curto para tintas epóxis. 
Recomendamos a referência 329/5 (Pinceis Atlas), demonstrou ser eficiente para 

atingir espessura por demão. 

 

Secagem 10°C 25 °C 35°C 

Toque 2 horas 1 hora 30 min 

Manuseio 10 horas 4 horas 3 horas 

Final 240 horas 168 horas 120 horas 

    

Secagem Repintura: 10°C 25 °C 35°C 

Min 10 h 4 h 3 h 

Max 36 h 24 h 16 h 
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: 

 

Preparação de superfície: O desempenho deste produto está associado ao grau de preparação da superfície, onde o 

substrato deverá estar firme, em bom estado, nivelado e regular, livre de óleo, nata de cimento, poeira ou qualquer outro tipo de 
contaminante.  
 

Conforme o tipo de substrato e a condição inicial do mesmo, realizar jateamento abrasivo, lixamento com politrizes de martelos 
rotativos com pedras de carborundum ou diamantadas, ataque ácido e/ou fresamento dependendo das condições. 
 

Esta tinta deverá ser aplicada sobre o selador W-POXI CVS 301 ou outro primer recomendado pelo departamento técnico da 
WEG TINTAS. 
 

Remover completamente óleos, graxas e gorduras aplicando um produto desengraxante ou conforme o método de limpeza com 
solvente da norma SSPC SP1.  
 

A sujidade acumulada deve ser removida, utilizando uma escova seca e os sais solúveis devem ser removidos, lavando com 
água doce em alta pressão. 
 

Concreto novo: 
 
Antes de iniciar a pintura, toda alvenaria ou concreto deverá estar curada (28 dias para argamassa de cimento ou concreto) e 

seca, sem fissuras, trincas, alvéolos e perfeitamente aderida à base ou a outras camadas de argamassa e revestimento.  
 
Deverão ser removidas das superfícies desmoldantes, nata de cimento, manchas de gordura, óleo, graxa ou quaisquer outras 

contaminações que houverem penetrado ou se depositado sobre a superfície a ser pintada além de toda a poeira que houver se 
acumulado. 
 

Superfícies muito lisas e vítreas não são satisfatórias para pintura e deverão ser tratadas conforme orientação técnica. 
 
Concreto antigo: 

 
Se for concreto antigo, a vistoria de um técnico é aconselhável. 
 

Para maiores informações, consultar o Manual de preparo e aplicação de superfícies de concreto. 
 
Para a aplicação do LACKPOXI PISO RVA deverá se utilizado conforme orientação do nosso departamento técnico, a fim de se 

obter o melhor desempenho esperado. Fatores como o estado de superfície, rugosidade, grau de contaminantes e outros 
detalhes são de fundamental avaliação para a execução adequada da preparação da superfície. 
 

O LACKPOXI PISO RVA deve ser aplicado sobre o selador WEGPOXI CVS 301 a fim de compor um sistema de pintura 
adequado. Para a correta aplicação do selador, consultar o seu boletim técnico. 
 

Respeitar o intervalo de repintura do WEGPOXI CVS 301 para a aplicação do LACKPOXI PISO RVA. Caso o tempo de repintura 
for ultrapassado, efetuar lixamento conforme descrito no boletim técnico do selador utilizado. 
 

Nota: Se for ultrapassado o intervalo máximo indicado para aplicação da demão subsequente do acabamento, se faz necessário 
proceder lixamento manual / mecânico utilizando lixa para quebra do brilho. Este procedimento se faz necessário para obter 
aderência entre as camadas. 

 

Desempenho na aplicação 
 
 Para um bom desempenho do produto, recomendamos seguir as orientações abaixo: 
 
A aplicação do esquema de pintura poderá requerer que as tintas envolvidas neste esquema sejam aplicadas em duas 

ou mais demãos a fim de se obter uma camada uniforme, de espessura de película seca adequada ao aspecto e 
desempenho esperado. 
 

Em pinturas executadas na orla marítima, se expostas à ação de maresia, recomendamos efetuar lavagem com água doce entre 
demãos eliminado às impurezas depositadas. 
 

Cores claras podem requerer mais de uma demão para obter uma cobertura uniforme. 
 
Não aplicar o produto após o tempo de vida útil da mistura (pot life), caso este tempo for ultrapassado. 

 
Recomendamos pintar somente se a temperatura medida da superfície estiver no mínimo 3ºC maior que a temperatura do ponto 
de orvalho. 
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Poderão ocorrer pequenas variações de cor, aspecto e brilho das peças aplicadas em períodos de umidade 

relativa do ar elevada, dias de chuvas, em locais com temperaturas baixas ou em situações em que as peças forem aplicadas e 
colocadas para secar em ambientes externos. 
 

A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto.  
 
Sistemas epóxis podem ter o tempo de cura maior quando expostos a baixas temperaturas. Para cura em temperaturas abaixo 

de 10ºC, consulte o Departamento Técnico da WEG Tintas. 
 
Para melhores propriedades de aplicação, a temperatura da tinta deverá estar entre 21-27°C, antes da mistura e aplicação. 

 
Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (URA) acima de 85%, pois o brilho e a cor 
poderão sofrer pequenas alterações. Não devem ser aplicadas sobre superfícies condensadas. 

 
Os produtos a base de epóxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e baixa resistência a 
exposição aos raios solares. Em situações de exposição do filme aplicado a ação de intempéries, apresentará com o passar do 

tempo uma perda de brilho conhecida como calcinação/gisamento e como consequência alteração na sua tonalidade. 
Lembramos que mesmo sofrendo esta calcinação, o filme não é prejudicado quanto a sua proteção anticorrosiva.  
 

Em superfícies recém pintadas em contato direto com a água durante o processo de cura, poderá ocorrer manchamentos 
localizados com alteração na sua cor (mais visível nas cores escuras), retardo na cura e comprometimento do desempenho do 
produto. 

 
Em pinturas efetuadas variando o método de aplicação de tintas na mesma obra, poderá gerar diferenças de brilho e aspecto 
final das peças pintadas. 

 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: 
 
Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de 

informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 
 
Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG (tintas@weg.net). 

 

 


