
Produto

Descrição

Indicação

Cor

Tipo Descrição Função/Definição

Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável.

Composição

Toxicidade

1500 ml e 500 ml

16,77 g/L

25%

25%

 1,020 - 1,030 g/cm3

6,5 - 7,5

48 meses

Diluição Acabamento
Embalagem/ Rendimento 

(m
2
/demão)

Ambiente N
o
 de demãos e Secagem

Use junto ao 

Suvinil Catalisador Piso.
Acetinado

Frasco 1,5 L: até 15 m
2  

acabados 

utilizando 2 demãos.

Frasco 500 ml: até 5 m
2 

acabados 

utilizando 2 demãos.

Exterior e Interiores

2 demãos

Para aplicar a segunda demão: 

 min. 4 horas                                                                                                                      

Pode andar sobre o piso: 72 horas                                                                

Para tráfegos mais pesados: 7 dias.

01
Para aplicar o Sistema (Resina + 

Catalisador), o Suvinil Piso Cimento 

Queimado deve estar com cura 

mínima de 24 horas. 

02
Depois de seco, lixe o piso levemente 

com lixa 360/400. Limpe logo após 

para que seu piso fique sem 

resíduos.

03

A resina e o catalisador vêm em 

quantidades ideais para você 

misturar. Depois de colocar o Suvinil 

Catalisador Piso no Suvinil Resina 

Piso, homogeneíze os volumes 

agitando bem forte a embalagem ou 

com auxílio de uma espátula.

04
Espere 5-10 minutos para aplicar. 

Use em no máximo 2 horas após a 

mistura (temperatura média de 25°C). 

Aplique uniformemente com rolo de 

lã de pelo baixo umedecendo 

levemente o rolo e durante a 

aplicação espalhe bem o produto. A 

aplicação da Resina

Piso escurece o tom inicial do 

substrato. 

Ferramenta

Revisão: Setembro_2020

BOLETIM TÉCNICO

A Resina Piso é o acabamento aplicado para proteger e impermeabilizar o piso após a aplicação do Suvinil Piso

Cimento Queimado. Ele é super-resistente e protege seu piso, faça chuva ou faça sol.

Branca

Embalagens 

Suvinil Resina Piso

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Poliacrilatos, aditivos e biocidas 2-benzisotiazol-3(2H)-ona, Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). 

Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO
Este produto não atende à

ABNT NBR 11702:2010

O Suvinil Resina Piso é um acabamento a base d’água bicomponente de fácil aplicação, baixo odor e deve ser

misturado ao Suvinil Catalisador Piso na proporção 5:1 em volume, ou seja, 5 partes de resina para 1 parte de

Catalisador, ele deve ser aplicado após 24 horas da aplicação do Suvinil Piso Cimento.

Principais Benefícios

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Suvinil – 08000117558
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Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente 

ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, 

lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é 

destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com 

resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; 

Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações 

consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. 

Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

DADOS DE APLICAÇÃO

Rolo de lã de pelo baixo próprio para resinas.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de aplicação completo (argamassa + resina) de acordo com as instruções contidas na 

embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

5. Impermeabilizante – Conforme avaliação realizada em laboratório externo em fevereiro 2020 de acordo com a Norma NBR 13.818/97, anexo B, e teste adaptado à Norma NBR

    14.992/03, Anexo G.

PRECAUÇÕES

2. Evita escorregamento – Conforme avaliação realizada em laboratório externo em fevereiro 2020 de acordo com a Norma NBR 13.818/97, anexo N. Recomendado para uso onde se requer 

resistência ao escorregamento. Lembre-se, é importante redobrar os cuidados para evitar o escorregamento em superfícies molhadas. 

1. Áreas molhadas – Conforme avaliação realizada em laboratório externo em fevereiro 2020 de acordo com a Norma NBR 13.818/97, Anexo N.

3. Baixo VOC – Conforme avaliação realizada em laboratório externo em fevereiro 2020 de acordo com a Norma NBR 16.388:2015.

4. Sem cheiro em até 6 horas após a aplicação – Conforme avaliação realizada em laboratório externo em painel treinado com especialistas em fevereiro 2020, que avaliaram o cheiro 

    após aplicação como fraco/não detectável.

Pode aplicar em áreas que molham.

Baixo VOC e sem cheiro.

OBSERVAÇÕES

Densidade -  (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma NBR 16.388:2015)

Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)

Sólidos/Volume -  (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)

Evita o escorregamento.

pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro

Como aplicar


