
Mapecoat I 620 W foi especificadamente formulado 
para criar uma película protetora anti-poeiras e anti-
óleos, com efeito brilhante, para aplicar diretamente 
sobre betão ou sobre sistemas cimentícios como 
Ultratop.

Alguns exemplos de aplicação
•	Acabamento anti-poeiras para pavimentos em betão.

•	Acabamento de pavimentações em resina como, por 
exemplo, Mapefloor System 53.

•	Acabamento para Ultratop: torna o suporte 
hidrorrepelente, anti-poeiras e anti-óleos sem alterar a 
característica cromática natural do sistema Ultratop.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O Mapecoat I 620 W é um acabamento epoxídico 
bicomponente em dispersão aquosa, brilhante, isenta 
de solventes e de baixo amarelecimento, segundo  
uma fórmula desenvolvida pelos Laboratórios de I&D  
da MAPEI.

Mapecoat I 620 W aplica-se a rolo ou por projeção 
com airless numa espessura variável entre 100 e 
150 mícron e após endurecimento apresenta ótimas 
características de resistência à abrasão. Se se deseja 
um acabamento anti-escorregamento é possível obtê-lo 
adicionando ao Mapecoat I 620 W o Mapefloor Filler, 
numa relação de 5-10% em peso consoante o grau de 
aspereza desejado.

AVISOS IMPORTANTES
Não aplicar o Mapecoat I 620 W:

•	 sobre superfícies poeirentas, friáveis, e 
inconsistentes;

•	 sobre superfícies gordurosas ou com humidade 
residual elevada; 

•	 não diluir o Mapecoat I 620 W com solventes.

Aplicar Mapecoat I 620 W:
•	de forma homogénea e numa espessura uniforme;

•	 com rolo de pelo curto ou médio sobre pavimentos 
em betão ou Ultratop.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação do suporte
Mapecoat I 620 W, quando aplicado sobre betão 
velho, o mesmo deve ser perfeitamente limpo, isento 
de óleos, gorduras e/ou qualquer outro produto 
inquinante. É sempre necessário, antes de executar o 
tratamento, realizar uma adequada lixagem, seguida 
por uma aspiração das poeiras produzidas, mediante 
um aspirador industrial, de toda a superfície a fim de 
garantir a aderência ao suporte.

Mapecoat I 620 W, quando aplicado sobre Ultratop, o 
mesmo deve estar perfeitamente endurecido; é preciso, 
além disso, esperar pelo menos 24 horas (em função 
das espessuras aplicadas) antes do envernizamento. 
 
Preparação do produto
Mapecoat I 620 W é um acabamento epoxídico 
bicomponente brilhante composto por dois 
componentes pré-doseados. Para a preparação 
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Acabamento epoxídico 
bicomponente em dispersão 
aquosa, com efeito 
brilhante, para tratamento 
anti-poeiras e anti-óleos, de 
pavimentos em betão, de 
suportes cimentícios e como 
acabamento de sistemas 
epoxídicos
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DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

componente A componente B

Cor: cor de palha esbranquiçado

Consistência: líquido líquido denso

Massa volúmica (g/cm³): 1,10 1,25

Viscosidade a +23ºC (mPa·s): 6.000 5.000
(# 5 - rpm 10) (# 5 - rpm 10)

Conteúdo máximo de COV segundo a Diretiva 
2004/42/EC (g/l): 50

DADOS APLICATIVOS (a +23ºC - 50% H.R.)

Relação da mistura: componente A : componente B = 50 : 100

Cor do empaste: opalescente

Consistência da mistura: fluida

Teor de substância seca (%): 52

Massa volúmica da mistura (kg/m³): 1.180

Viscosidade da mistura (mPa·s): 5.500
(# 5 - rpm 10)

Temperatura de aplicação: de +12ºC a +30ºC

PRESTAÇÕES FINAIS (a +23ºC - 50% H.R.)

Tempo de trabalhabilidade: 40 minutos

Tempo até as poeiras não aderirem: 3 horas

Tempo de presa: 8-9 horas

Transitabilidade: 24 horas

Endurecimento completo: 7 dias
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  
PARA A PREPARAÇÃO E A APLICAÇÃO 
EM OBRA
Mapecoat I 620 W, componente A e B, 
são irritantes para a pele e os olhos e 
podem causar sensibilização em sujeitos 
predispostos. Durante a aplicação 
recomenda-se usar luvas e óculos de 
proteção e observar as normais precauções 
para o manuseamento de produtos químicos. 
Em caso de contacto com os olhos ou a pele, 
lavar imediatamente com água abundante e 
consultar o médico.
Para além disso, Mapecoat I 620 W (quer 
seja o componente A como o componente B)  
é perigoso para o ambiente aquático, 
recomenda-se de não dispersar o produto  
no ambiente. 
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura do 
produto, aconselha-se consultar a versão 
mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 
melhor experiência, devem considerar-se, em 
todos os casos, como puramente indicativas 
e devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada  
da ficha técnica, disponível no nosso site 
www.mapei.com

recomenda-se proceder da seguinte forma: 
verter o componente A no recipiente do 
componente B. Misturar cuidadosamente 
os dois componentes com um berbequim 
de baixa rotação até obter um produto 
homogéneo; adicionar entre 10 a 20% 
de água sob contínua agitação até obter 
novamente uma mistura homogénea. 
É possível colorir Mapecoat I 620 W 
adicionando, durante a mistura, 10% em 
peso de Mapecolor Paste. 

Acabamento anti-escorregamento
Quando se deseja conferir ao acabamento 
características de anti-escorregamento,  
é necessário adicionar à mistura  
Mapefloor Filler numa relação de 5-10% 
em peso, mantendo o produto sob agitação 
por alguns minutos; neste caso aconselha-
se manter o produto sob agitação para 
evitar a sedimentação do agregado anti-
esgorregamento. 

Aplicação do produto 
Mapecoat I 620 W aplica-se de modo 
homogéneo e uniforme com rolo de pelo 
curto, médio ou com sistema airless.

Limpeza
As ferramentas utilizadas na preparação 
e aplicação do Mapecoat I 620 W devem 
ser limpas imediatamente após utilização 
com água corrente abundante; após 
endurecimento do produto, a remoção só 
pode ser executada mecanicamente.

CONSUMO
0,1-0,25 kg/m² por demão, consoante 
método de aplicação e características do 
suporte sobre o qual se aplica.

EMBALAGENS
Unidade de 15 kg:
componente A = 5 kg em baldes de plástico;
componente B = 10 kg em baldes de plástico.

ARMAZENAGEM
Mapecoat I 620 W conserva-se por  
12 meses nas embalagens originais em 
ambientes secos e com temperaturas não 
inferiores a +10ºC.

Aplicação com rolo de pelo curto ou médio ou com sistema airless, de formulado epoxídico 
bicomponente em dispersão aquosa lúcido (tipo Mapecoat I 620 W da MAPEI S.p.A) de 
forma obter uma pelicula final com características anti-poeiras e anti-óleos.

O produto deverá ter as seguintes características prestacionais:
Consistência da mistura: fluida
Teor de substância seca (%): 52
Massa volúmica da mistura (kg/m³): 1.180
Viscosidade da mistura (mPa·s): 5.500
Tempo de trabalhabilidade: 40 minutos 
Temperaturas de aplicação: de +12ºC a +30ºC
Tack free time a +23ºC e 50% H.R.: 3 horas
Transitabilidade a +23ºC - 50% H.R.: 24 horas
Endurecimento completo: 7 dias

MEMÓRIA DESCRITIVA DO PRODUTO

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com
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O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES
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