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543E1 : Base 543E9 : Agente de Cura 95370 
 

Descrição: HEMPATHANE FC 543E1 é um esmalte de poliuretano semi-brilhante, de dois componentes, 
baseado em isocianato alifático. 

Uso recomendado: Como acabamento para sistemas de pavimentos contínuos, não absorventes e anti-poeiras em 
laboratórios, garagens, estacionamentos, indústria alimentar, etc. sobre argamassas epoxídicas 
lisas ou rugosas, em interior ou exterior. 
Em geral, para áreas sujeitas a tráfego intenso que exijam boas propriedades de resistência química, 
resistência ao risco e estabilidade à exposição à luz solar. 

Características técnicas: - Boa resistência mecânica à abrasão e ao risco 
- Fácil eliminação de marcas de rodas de borracha (pneus) 

Aprovações, certificados: Classificado como Bfl-s1 de acordo com a norma EN 13501-1:2007, em função do comportamento 
ao fogo dos produtos para a construção de edifícios. 
Classificado como grupo j) segundo a Diretiva 2004/42/CE. (ver Observações no verso) 

CONSTANTES FÍSICAS: 

 

Cores / Nos de Cor: Branco / 00010* Cinzento / 10400* (RAL 7001) 

 Incolor / 00000*  

Acabamento: 

Volume de sólidos, %: 

Rendimento teórico: 

Ponto de inflamação: 

Massa volúmica: 

Secagem ao tato: 

Cura: 

Estabilidade de armazenagem 

Resistência à abrasão: 

COV: 

Semi-brilhante 

50-55 ± 1 

10-11 m2/litro - 50 µm 

38oC 

Aprox. 1,2 Kg/litro, dependendo da cor 

2 horas a 20oC 

Transitável ao fim de 24h. Tráfego de veículos a partir das 48 horas 

3 anos para a Base e 2 anos (25oC) para o Agente de Cura, desde a data de fabrico. 

<60 mg/10000 ciclos (ASTM D-4060)         Rodas abrasivas: CS-10         Peso aplicado: 1000 gr 

<450 g/litro 
 

* Cores alternativas por afinação automática, em Sistema Multi-Tint ®, ou mediante encomenda. 

 
Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo 
HEMPEL. 

Pormenores de aplicação: 

 

Produto misturado: 
Relação de mistura: 
 
Tempo de vida da mistura: 

543E1 
BASE 543E9: AGENTE DE CURA 95370 
3:1 em volume 
4 horas a 20ºC 

Método de aplicação: 
Diluente (vol. Max.): 
 
Limpeza de ferramentas: 
Espessura do filme, seca: 
Espessura do filme, húmida: 
Intervalo de recobrimento, min: 
Intervalo de recobrimento, max: 

Trincha / Rolo 
THINNER 08880 / 5-10% (Inverno) 
THINNER 08710 / 5-10% (Verão) 
THINNER 08880 
50 µm 
100-110 µm 

12 horas (20oC) 
3 dias (Ver Observações) 

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. 
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Preparação de superfície e 
Condições de aplicação: 

Pavimentos novos em betão 
- Os substratos devem estar completamente curados (mínimo 28 dias) e secos. 
- Eliminar leitadas de cimento através de meios mecânicos. Eliminar as poeiras por aspiração. 
- Impregnar a superfície com HEMPADUR SEALER PS 05970 por aplicação a rolo ou de acordo 

com a especificação. 
- Aplicar duas demãos de HEMPATHANE FC 543E1. 
 

Reparação e manutenção de pavimentos em betão 
- Eliminar sujidades e gorduras impregnadas, pinturas antigas mal aderentes e outros contaminantes 

superficiais. Sanear fissuras, buracos e covas até se encontrar base coesa. 
- Impregnar as zonas a sanear com HEMPADUR RESIN SF 35960, ou de acordo com a 

especificação, por aplicação à trincha até saturação (consultar a respetiva Informação Técnica). 
- Encher e nivelar as zonas saneadas com argamassa constituída por HEMPADUR RESIN SF 35960 

misturada com sílicas normalizadas, sendo o tipo e proporção de mistura em conformidade com a 
espessura de preenchimento. 

- Selar a superfície de argamassa e as zonas sem pintura com HEMPADUR RESIN SF 35960 diluído 
a 10% com HEMPEL DILUENTE 08450, ou de acordo com a especificação, por aplicação a rolo. 

- Aplicar uma demão intermédia de HEMPADUR FC 45660 ou HEMPADUR RESIN HB 35860 
(Consultar as respetivas Informações Técnicas). 

- Aplicar duas demãos de HEMPATHANE FC 543E1 
- Recomenda-se a execução de um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre a pintura 

antiga. 
 

Casos particulares 
Para pavimentos que não sejam de betão, consultar a Assistência Técnica da HEMPEL. 

Observações:  

COV - Diretiva UE 2004/42/CE: Cinzento / 10400 Como fornecido Limite fase II, 2010 

 COV em g/l <450 500 

COV: Para os COV de outras cores consultar a Ficha de Segurança do Produto. 

Mistura: Misturar cuidadosamente a base e o endurecedor nas proporções recomendadas homogeneizando 
com um agitador de baixa velocidade. Não se recomenda a utilização parcial das embalagens. 

Condições de aplicação: Utilizar só quando a aplicação e a cura possam ter lugar a temperaturas superiores a 10oC. A 
temperatura do produto e do substrato devem igualmente estar acima deste limite. 

Espessura de filme: A espessura de filme seco recomendado é de 40-60 micron. Pode ser especificado noutra espessura 
para além da indicada, dependendo do fim a que se destina e da zona de utilização. Deste modo, o 
rendimento será alterado e poderá ser influenciado o tempo de secagem e o intervalo de 
recobrimento. 

Intervalo de recobrimento: Se o intervalo máximo de recobrimento for excedido deverá ser criada uma certa rugosidade na 
superfície para assegurar a adesão entre camadas. 

Embalagens: Manter as embalagens bem fechadas até utilização. O Agente de Cura 95370 é sensível à humidade, 
pelo que deve ser armazenado em local seco. 

 

Nota: HEMPATHANE FC 543E1 destina-se unicamente a uso profissional. 

Emitido por: HEMPEL (Portugal) S.A. (543E1-10400) 

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. 
 
Para definição e âmbito, consultar as “Notas Explicativas” das informações técnicas de produtos em hempel.com. Os dados, especificações, diretivas 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, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, 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. 


