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protetor de armadura quartzolit 
Pintura à base de epóxi rico em zinco para proteção  das armaduras em reparos 
estruturais 
 
1. Descrição 

protetor de armadura quartzolit é uma pintura monocomponente, à base de resina epóxi, com alto teor 

de zinco metálico, destinada à proteção de armaduras dispostas nas regiões submetidas a atividades de 

reparos estruturais decorrentes do processo de corrosão. A proteção é proporcionada pela formação de 

uma barreira física e por efeito galvânico, devido à presença do zinco. 

 

2. Usos 

� Pintura superficial de armaduras expostas nas regiões de reparos estruturais. 

� Proteção por barreira de armaduras. 

� Proteção catódica galvânica de armaduras do concreto armado reparado, reduzindo a geração 

de ânodos incipientes em regiões imediatamente adjacentes à intervenção. 

 

3. Vantagens   

� Maior vida útil de reparos executados. 

� Produto monocomponente, de fácil aplicação. 

� Economiza tempo, atingindo a condição de seco ao toque no período de 15 minutos. 

 

4. Instruções de uso 

 
4.1. Preparo da armadura 

Armaduras corroídas devem ser expostas ao redor de toda a sua circunferência e limpas para a remoção 

total dos produtos da corrosão. Utilize escova de cerdas metálicas e lixa de gramatura média ou um 

processo de jateamento abrasivo, como jato de areia ou de granalha metálica. Remova todo o óxido de 

ferro da superfície, até se obter a condição de "metal branco". Se a corrosão ocorreu devido ao ataque 

de cloretos, o aço deve ser lavado por hidrojateamento de alta pressão, imediatamente após o 

jateamento abrasivo, de modo a remover os produtos da corrosão e cloretos das cavidades e 

imperfeições. Substratos de concreto também devem ser lavados nestas circunstancias. 

 

4.2. Aplicação 

Realize a aplicação o mais rápido possível após o término dos trabalhos de preparo, com limite máximo 

de 3 horas. Homogeneíze o produto adequadamente antes do uso. Aplique uma demão completa de 

protetor de armadura quartzolit usando um pincel, certificando-se de que toda a superfície da barra de 

aço esteja completamente coberta. Para facilitar o acesso a todo o perímetro da barra, use um pincel 

pequeno e estreito. Evite a pintura do substrato da superfície de concreto. 

Aguarde protetor de armadura quartzolit secar completamente antes do prosseguimento das 

atividades de recuperação da estrutura, o que ocorre no período mínimo de 40 minutos. Havendo 

dúvidas quanto à continuidade da realização da camada de protetor de armadura quartzolit, execute 

uma segunda demão após a secagem ao toque da primeira demão, o que ocorre após 15 minutos. 

Superfícies pintadas não devem ser deixadas expostas. Portanto, aplique a nova demão do primer 

quando necessário ou dê sequência ao procedimento de reparo o mais rápido possível. Em ambientes 

internos, protetor de armadura quartzolit protege o aço por vários meses. No entanto, em ambientes 

externos não agressivos, um intervalo máximo de 2 dias é tolerado e, no caso de atmosfera industrial ou 

marinha, este intervalo deve ser reduzido ao mínimo possível. 
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5. Propriedades e características 

 
Tabela 1 

Aspecto Líquido cinza de alta viscosidade 

Massa específica 1,85 kg/dm³ 

Espessura recomendada por demão do filme seco 40 µm 

Espessura recomendada por demão do filme úmido 135 µm 

Secagem ao toque 15 min. 

Secagem final 40 min. 

 

6. Consumo teórico aproximado 

protetor de armadura quartzolit: 0,32 kg/m² de superfície de aço. 

 

7. Fornecimento e armazenagem 

protetor de armadura quartzolit é fornecido em latas de 1 kg. 

Em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses, a partir da data de 

fabricação impressa na embalagem. 

 

8. Precauções 

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as 

indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ 

do produto. 

 

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 

da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como 

uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições 

climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em 

função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 
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