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TOTAL DUR ANR TOP 3®  
Revestimento uretano multicamadas. 
 
Descrição. 
Revestimento tricomponente, a base de resina uretânica 
aplicado em sistemas diversos, pode ser utilizado como 
primer dos produtos à base de resina vegetal, como 
acabamento de sistema antiderrapante, como multicamadas. 
Apresenta uma boa resistência química, física e térmica e de 
rápida liberação de trafego, em ate 3 horas depois de 
aplicado. 
 
Versões: 
TOTAL DUR A.N. R TOP 3 – Acabamento convencional. 
TOTAL DUR A.N. R G TOP 3 – Acabamento antiderrapante 
extremo, piso sujeito à queda de gordura. 
 
Indicações. 
Indústria de alimentos e bebidas; 
Frigoríficos; 
Cozinhas industriais; 
Laticínios; 
Áreas molhadas; 
Outros. 
 
Vantagens. 
Alta resistência mecânica, química e térmica; 
Antimicrobiano; 
Acabamento versátil; 
Atóxico; 
Resistente a ciclos térmicos. 
 
Informativo técnico 

Propriedades a 25°C TOTAL DUR A.N. R TOP 3 
Densidade Aparente 1,800 g/cm³ ± 0,100 

Sólidos por Peso 97% ± 2 
Tempo de Manuseio 10 – 20 minutos 

Liberação de Tráfego Leve 3 horas a 25°C 

Liberação de Trafego Pesado 6 a 8 horas a 25°C 

Cura Final 7 dias 
Resistência Térmica - 90oC a 104oC 

Aderência à Tração 2MPa ± 0,4, 100% / FCK 30 
Mpa 

                                                                             
Composição básica. 
Resina vegetal 
 
Aplicação 
Substrato. 
O substrato deve estar livre de patologias estruturais tais 
como: fissuras, recalque, etc., ter resistência ao 
arrancamento superior a 0,6 Mpa, umidade deve estar abaixo 
de 16%.  
O substrato deve passar por um processo de abertura de 
poros podendo ser através de: 
Processo mecânico como fresagem ou qualquer forma que 
deixe a base rugosa. 

O substrato deve estar isento de qualquer material que possa 
impedir a perfeita aderência do revestimento tais como: óleos, 
graxas, contaminantes, resíduos ácidos ou bases. 
 
Preparo do produto. 
A mistura do produto deve ser feita através de equipamento 
mecânico apropriado, tipo misturador dotado com hélice 
helicoidal. A mistura deve seguir a ordem: Componente A 
(pré-agitado), Componente B e Componente C, até sua 
perfeita homogeneização. 
 
Aplicação. 
Com uma desempenadeira lisa espalhe o produto e em 
seguida entre com o rolo de lã, efetuando passagem 
sucessiva. 
 
Consumo. 
Para determinação do consumo e definida através de ensaios 
no local da aplicação. 
Podemos sugerir consumo mínimo de 1,5 kg m² em substrato 
ideal. 
 
Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar em 
contato com o departamento técnico: 
tecnico@totalrevestimentos.com.br 
 
Embalagens. 
Conjunto de 10 kg. 
 
Armazenamento. 
Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre 
paletes e em temperatura inferior a 30°C. 
 
Validade. 
Devidamente armazenado nas embalagens originais 
invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 06 
meses a partir da data de fabricação. 
 
 
Precauções. 
Não exponha o TOTAL DUR A.N. R TOP 3® ás ações 
químicas antes de completamente curado – 72 horas – a 
25˚C. Em climas com temperaturas abaixo de 10˚C, o tempo 
de cura excederá 48 horas para desempenho total das 
resistências. Não aplique TOTAL DUR A.N. R TOP® às 
temperaturas inferiores a 5˚C ou superiores a 30˚C. TOTAL 
DUR A.N.R®. 
 
Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o 
produto, a mesma é adquirida através de nosso site 
www.totalrevestimentos.com.br. 
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