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IMPORTANTE

Na maioria das trincas, mesmo aquelas com maior potencial de movimentação, o sistema Elasto-tech permanece íntegro.
Nestes casos, poderão ocorrer trincas na camada de acabamento, sem com isso colocar em risco a integridade do sistema.

Em conjunto com outras soluções, Elasto-tech pode, em muitos casos, selar graves movimentações estruturais. Não se trata
de um reforço à estrutura de seu prédio, porém é possível selar e pintar trincas decorrentes dessas movimentações.

Principais características:

 Regularizar com mais eficiência a base a ser revestida;

 Suportar eventuais movimentações estruturais às quais a parede está sujeita, evitando o afloramento de trincas;

 Reforçar mecanicamente a pintura, obtendo um revestimento que resiste a eventuais impactos e principalmente as 
lavagens contínuas.
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ELASTO-TECH

Um sistema de reforço em acrílico flexível, estruturado com
tecidos de fibra de vidro, que transforma uma pintura de
acabamento em um revestimento de tetos ou paredes em
ambientes industriais e comerciais.

Elasto-tech é capaz de resistir a lavagens intensas diárias,
impactos ocasionais e absorve eventuais movimentações
estruturais sem trincar. A tecnologia polimérica empregada
no sistema, combinada com o reforço mecânico da fibra
darão ao revestimento de sua parede uma durabilidade
superior e estabilidade dimensional.



Acabamento Epóxi

O sistema Elasto-tech com acabamento em epóxi é formulado a base d’água. Desenvolvido para oferecer proteção higiênica
para paredes internas.

É baseado em uma mistura complexa de copolímeros epoxídicos, reforçados com pigmentos inorgânicos, resultando em um
sistema que oferece um acabamento extremamente durável com excepcional resistência a raios ultravioleta e aderência a
superfícies internas como concreto, argamassa sem cal, alvenaria e outros sistemas de pintura existentes.

Pode ser aplicado como simples revestimento ou como camada de acabamento do sistema Elasto-tech, onde a durabilidade e a
higiene são importantes, formando um sistema monolítico único e de grande resistência.

Características:

 Fácil limpeza
 Boa resistência química e à abrasão
 Monolítico
 Totalmente asséptico, podendo ter contato incidental com alimentos



Acabamento PU

O sistema Elasto-tech com acabamento PU, polimérico de alta performance, especificamente desenvolvido para
proteção estética de longa duração para todos os tipos de estrutura como concreto, alvenaria, fibra de vidro,
argamassa isenta de cal, aço, alumínio e aço galvanizado.

É baseado em uma mistura de polímeros acrílicos e de uretano, reforçados com pigmentos de cor estável e
resistentes a agentes químicos, resultando em um sistema que oferece excepcional resistência química, ao tempo
e à abrasão, aliadas a um brilho durável e cor estável.

A tinta PU não é afetada por níveis elevados de raios ultravioleta e oferece grande proteção a superfícies internas e
externas, principalmente na cor branca.

Pode ser aplicado como simples revestimento ou como camada de acabamento do sistema Elasto-tech, onde a
resistência a impacto é importante, formando um sistema monolítico único e de grande resistência.

CARACTERÍSTICAS
 Não amarela
 Fácil limpeza
 Excelente resistência química e à abrasão
 Monolítico
 Totalmente asséptico, podendo ter contato incidental com alimentos
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Na maioria das trincas, mesmo aquelas com maior potencial de movimentação, o sistema Elasto-tech permanece
íntegro. Nestes casos, poderão ocorrer trincas na camada de acabamento, sem com isso colocar em risco
a integridade do sistema.

TIPOS DE TRINCAS E SISTEMAS Elasto-tech

Créditos LEEDS

Nossos revestimentos permitem a você agregar até 7 pontos na eventual aplicação para créditos LEED

em sua obra. Além disso, eles não contém VOC, o que certamente colocará sua empresa do lado

correto das questões ambientais.
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CORES

Algumas sugestões de
cores.


