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REPARFLEX EP 70 
Selante de epóxi semirrígido. 

 
Características: 
Reparflex EP-70 é um selante epóxi semirrígido, formulado especialmente para o tratamento de pisos 
industriais sujeitos ao trânsito de equipamentos de rodas rígidas como empilhadeiras elétricas e 
paleteiras. 
 
Vantagens: 
· Resiste ao tráfego de rodas rígidas; 
· Dureza Shore A 70 (em 7 dias); 
· Autonivelante; 
· Embalagem econômica. 
 
Benefícios: 
· Reduz os custos de manutenção e limpeza do piso; 
· Reduz as despesas de manutenção de empilhadeiras; 
· Aumenta a velocidade de trânsito das empilhadeiras; 
· Evita a deposição de material no reservatório da junta; 
· Excelente custo benefício. 
 
Dados Técnicos:       
Base Química: Epóxi 

Cor: Grafite 
Alongamento: 30% 
Pot life (25ºC): 2 horas 

 
Embalagem e Armazenagem: 
Parte A: 1,775 Kg 
Parte B: 0,710 Kg 
Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, 
alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. 

 
Preparo da superfície: 
O piso deve estar limpo, seco, integro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características 
desmoldantes.  
 
Aplicação: 
A junta deve estar limpa, seca, íntegra, livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características 
desmoldantes em toda a sua profundidade. Não deve ser usado cordão limitador de profundidade. Instalar 
fita adesiva em ambos os lados. Proceder a mistura dos dois componentes e proceder a aplicação do 
selante vertendo o produto até preencher completamente o reservatório da junta. Deve ser garantido o 
preenchimento completo da junta para o avanço do preenchimento. Proceder ao alisamento do 
reservatório do selante e ao acabamento do mesmo com auxílio de uma espátula. Retirar as fitas adesivas 
e manter a área protegida por 24 horas. 
 
 
 
 
 



Av. Frederico Augusto Ritter, 3670 | Cachoeirinha - RS | vendas@builder.ind.br | www.builder.ind.br 
 

                                                                                                                                                                                                       FT n°087 
                                                                                                                                                                                      Rev: 01 maio/2021 
 

 

 
Validade: 
12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem. 
 
Segurança: 
Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. 
Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.  
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara 
de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais 
domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar 
através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, 
lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em 
abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou 
ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente. 
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