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ÁREAS RECOMENDADAS

Produto especialmente indicado para vernizes de acabamento 

em Sistemas Quartzo Colorido, Flakes ou para proteger pisos 

de concreto ou qualquer outra superfície em que se deseja 

transparência e brilho no acabamento 

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

▪ Baixíssima permeabilidade 

▪ Alto brilho 

▪ Excelente resistência a riscos 

▪ Alta transparência 

▪ Alto sólidos > 99% 

▪ Cura rápida e sem retração 

▪ Alta resistência a compressão 

▪ 100% sólidos, sem solvente 

Verniz incolor premium altos sólidos, composto pela resina epóxi que reage com 
componente B (endurecedor), gerando um composto duro, rígido e transparente 

CERTIFICAÇÕES E PADRONIZAÇÕES

Os produtos que compõem o FINITION, foram ensaiadas 

pelo Instituto Falcão Bauer, comprovando os mais baixos 

teores de VOC do mercado, que o torna um produto ZERO 

VOC. 
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5. CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE 

A superfície deverá estar limpa, seca, sem contaminações ou 

material solto. A umidade máxima da base deverá ser de 4% e 

do ambiente, 70%. 

 

6. CONDIÇÃO DE MISTURA 

Sempre misturar bem o componente A com B para garantir uma 

reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente para evitar 

a perda de material. 

A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar 

temperaturas altas dos produtos ou da superfície. 

 

7. CONDIÇÃO DE ESTOCAGEM 

O FINITION deve ser estocado, em suas embalagens originais, 

sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do 

sol. 

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 

32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material. 

 

8. DADOS TÉCNICOS  

CARACTERÍSTICAS VALORES MÉTODOS 

Massa específica 1,08± 0,05 (g/cm³) ASTM D 1475 

Pot Life (à 25ºC) 23 minutos - 

Shelf Life 12 meses - 

Estado Físico Líquido - 

Cor Transparente / Leitoso - 

VOC 0,43 304-91 

9. TEMPO DE CURA E SECAGEM 

Após da aplicação, a cura é entre 10 e 12 horas e a cura final se 

dá em 7 dias. 

10. EPI’S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO 

▪ Máscara facial com filtro combinado 

▪ Luva de PVC 

▪ Óculos de segurança 

11. RELAÇÃO DE MISTURA 

PRODUTO MISTURA EMBALAGEM 

FINITION – A 1,000 2,80 kg / Balde 

FINITION – B 0,428 1,20 kg / Balde 

 

12. DOCUMENTAÇÃO 

A Ficha de Segurança MSDS (Material Safety Data Sheet) deve 

ser solicitada pelo e-mail sac@solepoxy.com.br. 

 

13. GARANTIA 

Armazenado nas condições ideais, o FINITION tem 12 meses 

de garantia. 

 

 


