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Descrição Massa epóxi de baixíssima densidade para acabamento/aparelhar, bi 

componente.   
Impermeável. 
Fácil lixamento. 
Aplicação em alta espessura sem escorrer e com flexibilidade. 
Absorção de impacto. 
Alta aderência a diversos substratos. 
Ausência de contração. 
Compatível com diversos sistemas de pintura. 

Aplicações Utilizada para regularizar e dar acabamento em superfícies de fibra de vidro, 
madeira, aço e alumínio. 
Utilizada em casco e convés. 
Menos peso na embarcação devido a sua baixa densidade. 

Propriedades  
Físicas 

Cor do componente A....................................Branco.. 
Cor do componente B....................................Vermelho. 
Cor final do produto........................................Rosado. 
Peso específico a 25ºC..................................0,46 g/cm3. 
Rendimento prático.........................................500 g/m2 ou 1 lt. em 1mm de       
espessura. 
Pot-life a 25ºC...............................................30 minutos.. 
Relação de mistura em volume.....................1 (A) : 1 (B). 
Tempo para lixamento...................................4 / 6 horas. 
Tempo de armazenagem..............................12 meses na embalagem 
                                                                      original sem abrir e em 
                                                                      local adequado. 
 

Preparo da 
superfície 

Procedimento fundamental: 
É necessário que a superfície esteja isenta de impurezas que possam vir a 
prejudicar a aderência do produto eliminando os resíduos de cera 
desmoldante, poeira, graxa, óleo e etc. 
Aplicação em aço ou alumínio: 
Aplicar uma demão de primer epóxi isocianato. 
Aplicação em madeira: 
Com a superfície totalmente seca aplicar uma demão de LNE 1000 (Rápida) 
para impregnar a madeira e criar ancoragem para aplicação da MAC 4500. 
Aplicação em fibra de vidro: 
Lixar a superfície do gel coat ou laminado e após a remoção total dos 
resíduos e confirmar que a superfície esteja limpa e seca aplicar a MAC 
4500. 
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Procedimento 
de 
Utilização 

Misturar os dois componentes em partes iguais em volume 
homogeneizando até que se obtenha uma cor rosa claro. 
Aplicar com espátula ou desempenadeira regularizando a superfície o 
quanto necessário para depois proceder o lixamento após 4 / 6 horas 

Apresentação Conjunto de 1 Litro ........................Dois potes de 500 ml. 
Conjunto de 7 Litros.......................Dois baldes de 3,5 litros. 
Conjunto de 40 Litros.....................Dois baldes de 20 Litros. 

Risco Fogo : Produto não inflamável. 
Saúde   Não tóxico, pode causar apenas leve irritação cutânea após                                                          
contato prolongado e forte irritação em contato com os olhos. 
Meio Ambiente : Pode causar efeitos adversos a longo prazo  em caso de 
quantidades excessivas despejadas. 
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