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Poxitar
® 
N 

Revestimento robusto para betão e aço  

Descrição do 
produto 

Poxitar®-N e uma tinta de reaccao quimica em dois componentes, especialmente 
resistente, formulada com base na combinação de resina epoxi e óleo de antraceno, 
reforçada com cargas minerais. Contem solventes. 

Utilizações Na protecção do aço e do betão, enterrado ou submerso, como por exemplo: 
� Estações de tratamento de aguas residuais (ETAR). 
� Obras hidráulicas. 
� Comportas e condutas. 
� Instalações portuárias. 
� Industria quimica, etc. 

Não deve ser aplicado em superfícies em contacto com a água potável, assim como 
no interior de habitações, estábulos, etc. 

Características/  
Vantagens 

� Película de cor negra, com brilho sedoso, dura e robusta. 
� Excelente resistência ao atrito mecânico e aos agentes atmosféricos. 
� Não origina a formação de "pele de crocodilo". 
� Película que não amolece sob a acção da temperatura. 

Certificados/ 
Boletins de Ensaio 

Em conformidade com a norma NP EN 1504-2. 

Dados do produto  

Aspecto / Cor Preto e vermelho acastanhado como camada de controlo. 

Fornecimento 25 kg. 

Armazenagem e 
conservação 

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem 
original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa. 

Dados técnicos  

Base química Resina epoxi e óleo de antraceno. 

Massa volúmica Comp. A:  aprox. 1,8 – 1,9 kg/dm3 

Comp. B: aprox. 1,05 – 1,10 kg/dm3 

Mistura A+B:  aprox. 1,7 kg/dm3 

Teor de sólidos Aprox. 78% (em volume). 

Resistência   

Resistência Química Resiste a diversos agentes químicos. 
Consultar o Departamento Técnico ou a tabela de resistências do produto. 
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Resistência Térmica Resiste a calor seco até aprox. +100 ºC. 
Calor húmido e imersão em água até aprox. +60 ºC. 

Informação sobre o 
sistema 

 

Estrutura do sistema Betão: 
Primário:  1 x Poxitar®-N (se necessário diluir com ate +5% p.p. Diluente S) 
Revestimento:  1 – 2 x Poxitar®-N 
 
Aço (solicitação mecânica normal): 
Revestimento:  2 – 3 x Poxitar®-N 
 
Aço (solicitação mecânica severa): 
Primário:  1 x Friazinc®-R. 
Revestimento:  2 – 3 x Poxitar®-N. 

Pormenores de 
aplicação 

 

Consumo/ Dosagem Espessura teórica para um consumo de 0,1 kg/m2: 
  Húmida Seca 

Poxitar N 59 µm 46 µm 

 

Consumo prático para a espessura media recomendada de 150 µm/camada: 

Espessura 
seca 

Espessura 
húmida 

Consumo teórico Consumo prático 

0,45 - 0,60 Kg/m2 (betão) 
150 µm 192 µm Aprox. 0,330 Kg/m2 

0,40 - 0,45 Kg/m2 (aço) 
 

Qualidade da base Betão: 

Seco, sólido, isento de poeiras, partículas em desagregação e leitança de cimento. 

Preparação da base Betão: 

A decapagem com jacto abrasivo aumenta a aderência e é especialmente indicada 
para superfícies lisas ou que irão ficar submersas. 
 
Aço: 
Decapagem com jacto abrasivo, ao grau Sa 21/2. 

Condições de 
aplicação/ Limitações 

 

Temperatura da base Mínima: +5 ºC. / Máxima: +30 ºC. 

Temperatura ambiente Mínima: +5 ºC. / Máxima: +35 ºC. 

Ponto de orvalho A temperatura da base deve estar no mínimo 3 ºC acima do ponto de orvalho, para 
reduzir o risco de condensação ou formação de bolhas no revestimento final. 

Instruções de aplicação  

Relação de mistura Componente A : componente B = 88 : 12 (partes em peso). 
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Mistura Mexer muito bem o componente A. Adicionar o componente B e misturar muito bem, 
de preferência com um misturador eléctrico. Esta operação deve alcançar todas as 
zonas da lata, garantindo uma mistura perfeitamente homogénea dos componentes. 

Aplicação  Com pincel, trincha ou rolo: 

Pincéis redondos ou trinchas, rolos de lã de carneiro, de pelo curto. 
Não diluir quando se trabalha a temperatura aprox. de +20 ºC; a temperaturas mais 
baixas (p. ex. aprox. +10 ºC) pode ser necessária a adição de, no máximo, 3% p.p. 
de Diluente S. 
 
Com pistola: 
 
� Projecção pneumática: 
Pistola de alta pressão: adicionar ao material cerca de 5% p.p. de Diluente S. 
Pressão no material aprox. 3 bar, pressão de atomização aprox. 4 bar, bico de 2,5 – 
3 mm, válvula de ar de grande debito, tubo de ar aprox. Ø 11 mm, tubo do material 
Ø 13 – 16 mm e comprimento ≤ 15 m; consumo de ar aprox. 1200 l/min. 
 
� Projecção airless: 
Após a mistura dos componentes, ajustar a viscosidade de aplicação pela adição de 
Diluente S: 
 

Temperatura Diluição para airless 

+10 ºC Aprox. 5% 
+20 ºC Aprox. 2% 

 
 
Pistola airless com uma pressão de difusão na pistola de 150 bar, bicos de 
0,53 – 0,66 mm e ângulo de projecção de 50 – 60º. 

Limpeza de ferramentas Limpar todas as ferramentas e equipamento com Diluente S imediatamente após a 
utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente. 

Tempo de vida útil da 
mistura (potlife) 

Aprox. 3 – 4 horas, a +20 ºC. 
O tempo de vida útil diminui com o aumento da temperatura do material ou da base. 

Intervalo entre camadas Depende da temperatura da base e das condições atmosféricas locais. 
 
Podem considerar-se os seguintes tempos de espera orientativos: 
� Aplicação ao ar livre durante o período estival, mesmo com céu encoberto: 

máximo 1 dia. 
� Aplicação ao ar livre durante as épocas frias do ano, sem incidência solar: 

máximo 3 dias. 
� No interior de depósitos, reservatórios, condutas, etc.: máximo 3 semanas. 
 
Ultrapassados estes tempos, torna-se necessário activar a película aplicada 
anteriormente, para não haver deficiente ligação entre demãos. 
Para activar a película, polir fortemente com lixa ou foscar com jacto de areia. 
Remover bem o pó e limpar com Diluente S. Aplicar a nova camada de revestimento 
imediatamente após a evaporação total de Diluente S. 

Importante � É fundamental que a relação entre os componentes seja sempre respeitada. 
� Se o componente B, por acção do frio, estiver cristalizado, devera ser aquecido 

em banho-maria (+40 ºC a +50 ºC) antes de o misturar com o componente A, até 
que se torne num líquido homogéneo. 

Cura Geralmente 8 dias. 
Cerca de 14 dias no caso de solicitações fortes ou para exposição submersa. 
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Nota Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios 
laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos 
apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar. 

Risco e segurança  

Medidas de segurança Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e 
eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de 
Segurança e o rótulo da embalagem. 

 "O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de 
responsabilidade civil do fabricante". 

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos 

Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que 

devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as 

recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições 

de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou 

aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento 

legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra 

recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins 

pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites 

estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre 

consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que 

será entregue sempre que solicitada. 

 Marcação CE  
 

A Norma Europeia NP EN 1504-2 “Produtos e sistemas para a protecção e 
reparação de estruturas em betão – Definições, requisitos, controlo de qualidade e 
avaliação de conformidade – Parte 2: sistemas de protecção superficial para betão” 
especifica os requisitos dos revestimentos a utilizar para a protecção de estruturas 
de betão (na construção em geral ou em obras de arte). 

Os produtos que se encontram abrangidos por esta especificação necessitam de ter 
marcação CE, de acordo com o Anexo ZA, Tabela ZA.1a a ZA.1g de acordo com o 
âmbito e cláusulas relevantes aí indicadas, e cumprir os requisitos do mandato da 
Directiva de Produtos da Construção (89/106/CEE). 

 

C
o
n
s
tr
u
c
ti
o
n
 

 
 
 
 
Sika Portugal, SA 
R. de Santarém, 113 
4400-292 V. N. Gaia 
Portugal 

 
 
Tel. +351 22 377 69 00 
Fax +351 22 370 20 12 
www.sika.pt 

 


