
 

 

 

Revestimento Autolimpante ROMAC M2 

ROMAC M2 É um revestimento de alto desempenho antisujeira, formulado com polímeros sintéticos e 
aditivos especiais e pigmentos de alta qualidade fornecida em 02 (dois)componentes. Proporciona à 
superfície acabamento de alta resistência química com ótima dureza, flexibilidade, resistência ao 
intempéries, retenção de brilho e cor, de fácil aplicação. Oferece ao substrato um efeito estético, protetivo 
e antiaderente, com retenção de brilho e cor, aliada a sua grande resistência à agressividade química e a 
impregnantes químicos e naturais facilitando sua remoção. Resiste a temperaturas extremas de -50 a 
+200 ºC. 
 
 
CAMPOS DE APLICAÇÕES: 
 
Recomendado para proteção de superfícies. 
Servindo como tinta de acabamento para tanques, transformadores, 
tubulações, estruturas metálicas, veículos pesados, aeronaves e outros 
equipamentos industriais em ambientes externos ou internos, offshore em 
indústrias químicas, petroquímicas e plataformas, mineração, transporte 
de produtos químicos e concreteiras e etc. 
 
  
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
 
A superfície deverá estar seca e isenta de qualquer contaminante tal como:  
 

 Óleo 

 Sais 

 Graxas 

 Gorduras  

 Pó 

 Ferrugens soltas  

 Materiais estranhos 
 
Temperatura da aplicação 

Mínima 10º C  

Máxima 40º C 

 
Umidade relativa do ambiente: 

Mínima 5% 

Máxima 85% 

 
INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DA MISTURA: 
Misturar separadamente os componentes, adicionar o Componente  B sobre o Componente A na relação 
de mistura em volume acima, em constante agitação. 
 
Diluição:  Diluente ag 5000 para ajuste de viscosidade de 5% a 10% Em função do equipamento de 
aplicação.  
 

ATENÇÃO 
Não preparar quantidades superiores as necessárias para 3 horas de trabalho. 



 

 

 
 
ESTOCAGEM: 
 
A temperatura ambiente, 24 Meses. 
 
DADOS TÉCNICOS: 

Veiculo Polímero pré-uretânizado 

Volume de sólidos 46% +- 2 

Sólido seco 55% +-2 

Massa específica 1,10 g/cm³ 

Secagem ao toque 90 minutos a 25 °C 

Espessura do filme seca 50 a 60 μm por demão 

Secagem para manuseio Mínimo: 10 horas a 25 ºC. 

Tempo de Vida da Mistura 2 a 3 hs a 25 °C 

 

Método de Aplicação  Pistola convencional de 2 a 3 demãos com intervalo 
de 15 a 20 minutos entre si. Pressão de 35 a 45 
libras 

Observação Não aceita retoque após secagem 

 
 
NORMAS DE SEGURANÇA: 
Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e 
longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca 
reutilizar a embalagem. 
 
Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de 
segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os 
olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. 
 
 
 
 Representante Comercial: 

ATW Brasil Serviços,Comércio,Importação e Exportação Ltda 

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil 

Telefones: +55 31 3582 8815/ 3463 8584 

vendas@atwbrasil.com.br , vendas1@atwbrasil.com.br  
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