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Informação Técnica 
HEMPADUR RESIN HB 35860 / 35863 

Temperaturas normais e altas: AGENTE DE CURA 97260 (35860) 
Temperaturas baixas: AGENTE DE CURA 97900 (35863) 

 
 
Descrição: HEMPADUR RESIN HB 35860 / 35863 é um revestimento epoxídico de dois 

componentes, com elevada resistência à abrasão e ao derrame de produtos químicos, 
tais como ácidos, alcalis, solventes, etc. Classificado como grupo j) segundo a Directiva 
2004/42/CE.  

  
Uso recomendado: Como acabamento de revestimentos contínuos, não absorventes, antipoeiras, 

descontaminantes, antiderrapantes e antideslizantes em todo o tipo de pavimentos 
industriais, laboratórios, garagens, estacionamentos, indústria alimentar, farmacêutica, 
etc. sobre argamassas epoxídicas rugosas. 

 
Apresenta as seguintes características técnicas: 
As características indicadas dizem respeito ao produto aplicado como acabamento e 
algumas delas são reforçadas pelo sistema de revestimento previamente utilizado. 
- Baixo cheiro 
- Grande resistência química 
- Rápida colocação em serviço 

 
 
CONSTANTES FÍSICAS 
Cores / Nos de Cor: 00000 / Incolor  (ou cores mediante encomenda) 
Acabamento: Brilhante 
Volume de sólidos, %: 98 + 1 
Rendimento teórico: Com talocha de borracha sobre argamassa rugosa: 
 3,3 - 2,5 m2/litro, 3 - 2,3 m2/Kg  300-400 micron 
 A rolo, em pintura: 
 9,8 - 6,5 m2/litro, 8,9 - 5,9 m2/Kg 100-150 micron 
Ponto de inflamação: >66oC 
Massa volúmica: 1,1 kg/litro 
Secagem ao tacto: aprox. 6 horas a 20oC 
Cura: Ver OBSERVAÇÕES 
Resistência à abrasão: <85mg/1000 ciclos (ASTM-D-4060) 
COV: <13 g/litro 
 
Nota: Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas 

aprovadas pelo grupo HEMPEL. Poderão variar de acordo com as tolerâncias normais 
de fabrico, casos em que tal será assinalado, estando os desvios padrão sempre 
dentro do estipulado pela norma ISO 3534-1. Para maior detalhe consulte nas NOTAS 
EXPLICATIVAS do Livro Técnico HEMPEL. 

 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO 
Relação de mistura: 35860  35863 
 Base 35869 : Ag. Cura 97260 Base 35869 : Ag. Cura 97900 
 6,5 : 3,5 em peso  6,5 : 3,5 em peso 
Tempo de vida da mistura: 35860: 30 minutos (20oC) 
 35863: 20 minutos (20oC) 
Método de aplicação e diluição: Talocha de borracha:  NÃO DILUIR 
 Rolo: 5-10% - THINNER 08450 
Espessura recomendada: Com talocha de borracha sobre argamassa rugosa: 300-400 micron 
 A rolo, em pintura: 100-150 micron 
  
Limpeza de ferramentas: THINNER 08450 
 
Segurança:  Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações 

dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a 
regulamentação local ou nacional relativa a segurança. Não ingerir, e evitar a inalação 
de vapores de solventes e de outros componentes da tinta, bem como o contacto com 
a pele e os olhos. Devem sempre ser tomadas precauções contra o risco de incêndio 
ou explosão, bem como com a protecção do ambiente. Aplicar, unicamente em locais 
bem ventilados. 
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HEMPADUR RESIN HB 35860 / 35863  
 
PREPARAÇÃO 
DE SUPERFÍCIE: 

Betão (curado e seco - mín. 28 dias) 
- Eliminar leitadas de cimento e acabamentos vidrados, proceder à abertura de porosidade e 

remover a contaminação existente, por granalhagem ou fresagem. Remover poeiras por 
aspiração. 

- Os substratos, nomeadamente os térreos, devem estar efectivamente isolados das humidades 
ascendentes por capilaridade (pressão hidrostática). O seu teor de humidade residual não deve 
ultrapassar os 4%. 

 
CONDIÇÕES 
DE APLICAÇÃO: 

Aplicação do sistema de pintura: 
- Aplicar, a rolo, uma demão de selagem de HEMPADUR RESIN SF 35960, diluída a cerca de 10% 

com HEMPEL’S THINNER 08450. 
- Aplicar a rolo, duas demãos de HEMPADUR RESIN HB 35860 / 35863. 
 
Aplicação de sistema rugoso antideslizante: 
- Aplicar uma demão de selagem, seguida de uma camada de regularização de HEMPADUR 

RESIN SF 35960 misturado com areia de sílica normalizada na proporção adequada. Proceder à 
aplicação com talocha lisa numa espessura de 1-2 mm. 

- Aplicar uma segunda camada de HEMPADUR RESIN SF 35960 da mesma forma que a anterior. 
- Passados 15 minutos da aplicação desta segunda camada mas com o produto ainda húmido, 

espalhar uniformemente até saturação com areia de sílica ou com quartzo colorido. 
- Depois de seco, varrer, lixar e aspirar o excesso de areia não aderente. 
- Aplicar, com talocha de borracha, uma camada final de HEMPADUR RESIN HB 35860 / 35863. 
 

OBSERVAÇÕES: Misturar cuidadosamente os componentes nas proporções indicadas e homogeneizar com um 
agitador de baixa velocidade. Iniciar imediatamente a aplicação uma vez que a reacção entre os 
componentes se produz rapidamente. As embalagens devem ser misturadas à medida que vão 
sendo utilizadas, os componentes à medida que vão sendo utilizadas, atendendo ao curto tempo de 
vida da mistura. Não se recomenda a utilização parcial das embalagens. 
 

 
  Transitável / Vida da mistura Transitável / Vida da mistura Transitável / Vida da mistura 
  10oC 20oC 30oC 
 35860 Não recomendado 24 h / 30 min. 12 h / 20 min. 
 35863 18 h / 30 min. 10 h / 20 min. Não recomendado 
 
 Utilizar só quando a aplicação e a cura possam ter lugar a temperaturas superiores a 10oC. A 

temperatura do produto e da superfície devem estar igualmente acima deste limite. 
 
Condições de humidade relativa alta e condensações ou derrames de água antes de concluída a 
cura do produto, podem originar a carbonatação do produto (branqueamento). Este efeito é apenas 
estético e não altera as propriedades gerais do produto. 
 

Nota: HEMPADUR RESIN HB 35860 / 35863 destina-se unicamente a uso profissional. 
 

 HEMPEL (Portugal) Lda. (35860/35863-17390-00802) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das 
informações técnicas de produtos.  
Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência 
obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras 
condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. A forma de entrega 
dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da 
Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não 
assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a 
negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, 
decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem 
ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão. 


