
 

 

 

 

ROMACPISO  AUTONIVELANTE 

Romacpiso Autonivelante é um revestimento monolítico autonivelante de alto 
desempenho aplicado na espessura de 2 a 3mm. Solução ideal para locais que necessite de facilidade de 
limpeza com acabamento monolítico. Composto por resina epóxi pigmentada de alta fluidez, endurecedor 
e adição de cargas 
minerais de alta pureza.A resina epóxi de alta fluidez tem como base Bisfenol A que reage com 
componente B 
(endurecedor) a base de Amina, gerando um composto duro e rígido, cujas excepcionais 
características de resistência química, aliadas ao acabamento super liso, tornam este 
produto particularmente indicado para locais com tráfego mediano e onde há necessidade 
de assepsia e facilidade na limpeza. 
 
 
COMPOSIÇÃO: 

 
O revestimento é composto por: Camada primer/seladora. 
Camadas autonivelante de 2 a 3mm 

 
 
APLICAÇÕES: 

 
O revestimento é especificado para as seguintes áreas: Indústria mecânica, oficinas, depósitos, 
almoxarifados, salas de baterias. Indústria química, farmacêutica, de cosméticos, laboratórios, e 
demais locais onde há necessidade de assepsia, estética e facilidade de limpeza. Indústria 
eletrônica, micro eletrônica, automobilística e de tecnologia de ponta. 

 
 
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS: 

 Rápida aplicação. 

 Textura lisa e brilhante. 

 Alta resistência a ataques químicos. 

 Alta resistência a compressão. 

 Excelente estética e facilidade de limpeza. 

 Baixíssima porosidade e permeabilidade. 

 Monocromático. 
 

USO DE EPI’S É RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DADOS TÉCNICOS: 
Características Valores Numéricos 

 

Resistência a compressão 54,2 MPa ASTM C 579 / 96 

Resistência a tração na flexão 19,4 MPa ASTM C 580 / 96 

Resistência a tração simples 10,5 MPa ASTM C 307 / 94 

Resistência a abrasão 0,1 mm NBR 12042 

Resistência de arrancamento 3,15 MPa NBR 14050 / 98 

Retração 0,0 (%) ASTM C 531 / 95 

Massa específica 1,8 ± 0,05 (g/cm3) ASTM D 1475 

Módulo de elasticidade 13.000 MPa DIN 53454 

Resistência Térmica Continua < 60 oC 

Resistência Térmica Pico < 90 oC 

 
 
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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