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Revestimento Anticorrosivo

Os revestimentos anticorrosivos representam uma das mais eficientes e duradouras tecnologias para a proteção
de superfícies de pisos, tanques, estruturas, reservatórios, etc., contra os efeitos agressivos de produtos
químicos. São sistemas compósitos, formulados com uma diversidade de resinas termofixas, modificadas com
reforços ou cargas inertes, aplicados em várias configurações possíveis, conforme cada sistema.

Flake Revest

FLAKE REVEST é uma linha de revestimentos anticorrosivos enriquecidos com escamas de vidro tipo “C”. Esse
incremento na formulação aumenta significativamente a impermeabilidade das resinas, impedindo a permeação
do meio corrosivo.
Os revestimentos FLAKE REVEST caracterizam-se pela facilidade de aplicação, permitindo a proteção de
estruturas de geometrias complexas, com um número reduzido de camadas.
Aplicados como acabamento dos sistemas FIBER REVEST, aumentam sua resistência à abrasão e a choques
térmicos.

Características e Vantagens:

• Baixíssima taxa de permeação, comparado a 
outros sistemas de pintura / revestimento;

• Maior resistência à hidrólise e à abrasão;

• Sistema monolítico de aplicação fácil e rápida;

• Elevada aderência em substratos de concreto 
ou aço carbono;

• Podem ser formulados com vários tipos de 
resina, conforme o ambiente agressivo.

www.pisostecno.com.br

FLAKE REVEST APLICADO EM TANQUE E ESTRUTURAS DE AÇO 

FLAKE REVEST - acabamento

FLAKE REVEST – base 2

FLAKE REVEST – base 1

FLAKE REVEST - primer

SUBSTRATO

Composição do Sistema Flake Revest



Fiber Revest

FIBER REVEST é uma linha de revestimentos compósitos reforçados, com fibras de vidro ou de carbono. Possui
altíssima performance na proteção contra a corrosão, em ambientes com alta agressividade química, seja em
meios ácidos, alcalinos, solventes, etc.
Possuem espessuras de 2,5 a 6,0 mm e acabamento com véus sintéticos ou de vidro, ou ainda podem ser
combinados com os sistemas FLAKE REVEST. Os revestimentos FIBER REVEST caracterizam-se pela sua alta
resistência mecânica, proporcionada pelos reforços em fibras, aliada à excelente resistência química,
caracterizada pelas resinas com que eles podem ser formulados.

• Sistema monolítico e estruturado;

• Excelentes propriedades químicas e físicas, tanto em meios ácidos com alcalinos;

• Resistente a temperaturas de operação elevadas, em alguns casos, até 120ºC;

• Elevada aderência em substratos de concreto ou aço carbono;

• Boa relação Custo / Durabilidade, em relação a outros tipos de revestimento;

• Podem ser formulados com vários tipos de resina, conforme o ambiente agressivo.

FIBER REVEST / FLAKE REVEST APLICADO EM DIQUES DE CONTENÇÃO 
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PINTURAS ANTICORROSIVAS

Além dos sistemas Compósitos

FLAKE REVEST e FIBER REVEST,

trabalhamos também com a

aplicação de pinturas anticorrosivas,

com os diversos produtos

disponíveis, e sistemas, como

laminação, para tanques de metal e

ferro.

Pintura PU de acabamento (duas demãos)

Resina éster vinílica com laminação

Primer neutralizador ferrugem (duas demãos se necessário)

Substrato metálico


