MACROPOXY™ 646MR

ACABAMENTO EPÓXI RESISTENTE AO MOFO
Macropoxy™ 646MR é um acabamento epóxi resistente ao mofo que pode ser aplicado diretamente no metal. O
epóxi de poliamida com alto teor de sólidos, alta espessura e secagem rápida foi projetado para fornecer proteção
durável às estruturas de aço, ao mesmo tempo em que resiste ao acúmulo de mofo/bolores frequentemente
experimentado durante a exposição industrial. Foi concebido para satisfazer as necessidades tanto de construção
nova, como manutenção em substrato de aço, alumínio ou aço galvanizado.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

USOS TÍPICOS

• Resistente ao mofo

Fabricação e manutenção de aço para múltiplos
usos finais:

• Garante a estética do seu ativo por mais tempo.
• Reduz a necessidade de lavar as partes externas do
tanque/tubulação.

• Terminais de armazenamento
• Refinarias de petróleo

• Fornece proteção durável e comprovada contra corrosão.

• Teto de tanques de armazenamento

• Quando aplicado na cor branca, garante boa reflexão
solar por mais tempo para reduzir a ingestão de calor.

• Telhados

• Tolerante à superfície.
• Simples de aplicar com pincel, rolo e spray airless
• Pode ser aplicado sobre sistemas existentes sem remoção
de revestimento.
• Aplicação econômica.

FROM SPEC TO PROTECT
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• Tubulações

MACROPOXY™ 646MR
ACABAMENTO EPÓXI RESISTENTE A MOFO

VOCÊ TEM UM PROBLEMA COM O CRESCIMENTO DE MOFO EM SEUS TANQUES DE
ARMAZENAMENTO E TUBULAÇÕES?
Este é um problema comum enfrentado em instalações de armazenamento de tanques, refinarias, plantas de
processamento químico e uma ampla gama de outros ativos industriais, principalmente em locais costeiros. Muitas
vezes, a única solução é executar caros programas de limpeza anuais para manter suas instalações em boas
condições e seguras.
Macropoxy 646MR foi cuidadosamente formulado afim de promover excelente resistência ao mofo e facilitar a
limpeza, garantindo que seus tanques e tubulações tenham uma aparência melhor por mais tempo. Isso ajudará a
garantir que suas instalações reflitam a forte imagem de sua empresa como um fornecedor de produtos e serviços
de alta qualidade.
Tolerante à superfície

Tecnologia testada e Comprovada

Pode ser aplicado sobre esquemas de pintura existentes, sem
necessidade de remoção do revestimento, reduzindo o custo de
manutenção.

O produto base, Macropoxy 646, está no mercado protegendo
ativos com sucesso há décadas em todo o mundo.

Fácil de aplicar

Com amplo histórico e aprovações de terceiros, você pode
confiar que esta tecnologia fornecerá proteção a longo prazo
para estruturas de aço, mesmo em ambientes hostis.

Pode ser aplicado usando rolo, trincha ou spray.
Não necessita de equipamentos especificos ou especalistas
para aplicação.

O DIFERENCIAL SHERWIN-WILLIAMS
A Sherwin-Williams Protective & Marine oferece experiência de classe mundial na indústria, serviço técnico e de especificação inigualável
e suporte da equipe comercial para nossos clientes em todo o mundo. Nosso amplo portfólio de revestimentos e sistemas de alto
desempenho que se destacam no combate à corrosão ajuda os clientes a obter uma proteção de ativos mais inteligente e comprovada.
Atendemos a uma ampla gama de indústrias em nossa área de distribuição internacional, incluindo Petróleo e Gás, Água e Tratamento
de água, Mineração, Fabricação de Aço, Pisos, Alimentos e Bebidas, Proteção Passiva Contra Fogo.
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