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Descrição  Formulado epóxi de dois componentes sem solvente com grande poder de 

adesão. 
Aplicações  Empregado como impermeabilizante na prevenção de osmose em cascos de 

fibra de vidro. 
Propriedades  
Físico - químicas 

Cor do componente A.........................................Incolor / Amarelo / Vermelho 
Cor do componente B.........................................Âmbar (leve). 
Cor final do produto............................................Incolor. 
Viscosidade do Componente A...........................400 cps. 
Viscosidade do Componente B...........................9000 cps. 
Viscosidade da mistura (A+B).............................600 cps. 
Peso específico a 25ºC.......................................1,14 g/cm3. 
Sólidos por volume..............................................100%. 
Pot-life a 25ºC.....................................................12 minutos (120g). 
Endurecimento inicial 25º C................................90 minutos. 
Endurecimento livre ao toque 25ºC....................3 horas. 
Rendimento.........................................................6 a 8 m2/Kg por demão. 
Relação de mistura em peso ou volume.............5 (A) : 1 (B). 
Adesão cizalhamento ( ASTM D-1002-64)..........93,7 Kg/cm2. 
Resistência à compressão (ASTM D-695)..........1115,3 Kg/cm2. 
Resistência à flexão (ASTM D-790).....................843,2 kg/cm2. 
Módulo elasticidade (ASTM D-790).....................0,27 X 10 kg/cm2. 
Alongamento (ASTM D 638)................................3,45%. 
Resistência à tração ruptura................................483,5 kg/cm2. 
Tempo de armazenagem....................................12 meses na embalagem 
                                                                             original sem abrir e em 
                                                                             local adequado. 

Preparo da  
superfície 

Remoção do gel coat do laminado. 
Caso necessário recompor o laminado com 01 camada de manta 300g/m2. 
Efetuar limpeza minuciosa da superfície. 

Preparo da mistura  Efetuar a mistura dos dois componentes na proporção de 5 partes do 
componente A : 1 parte do componente B em peso ou volume, homogeneizando 
bem a mistura, utilizando um recipiente aberto (tipo tabuleiro) para melhor 
dissipação do calor. 

Modo de aplicação  Proceder à aplicação de 3 demãos (incolor/amarelo/vermelho) de LNE 1000 Anti-
Osmose usando rolo de lã de pelo curto respeitando o tempo de toque do 
material entre as demãos. 
Após a cura utilizar a massa MAC 4000 para regularização e nivelamento para 
posterior pintura. 

Apresentação  Conjuntos de 1 Kg / 5 Kg / 25 Kg / 250 Kg. 
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