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TOTAL DUR FLOW® 
Revestimento uretano, argamassado auto adensável. 
  
Descrição 
Revestimento tricomponente argamassado, auto adensável, 
a base de resina uretânica, aplicado em uma única camada, 
com grande resistência física e química, aceita variações 
térmicas sem afetar sua propriedades. Tem como 
características especiais sua resiliência e sua excelente 
aderência em diversos substratos. Tem alta capacidade de 
absorver impacto não lasca e não solta.  
 
 Indicações 
- Frigoríficos; 
- Petroquímicas; 
- Usinas sucroalcooleiras; 
- Indústria química em geral; 
- Indústrias de alimentos  
- Recuperação de pisos danificados  
 
Vantagens 
- Atóxico; 
- Ótima aderência a diversos substratos; 
- Antimicrobiano; 
- Resiliente (flexibilidade moderada); 
- Excelente resistência química e física (ácidos orgânicos e 
inorgânicos); 
- Alta absorção de impactos; 
- Aceita variações térmicas. 
 
Informativo Técnico 

Propriedades a 25°C TOTAL DUR FLOW® 
Aspecto Argamassa 

Coloração Conforme Solicitado 
Densidade Aparente 2,150 g/cm³ ± 0,100 

Sólidos por Peso 97% ± 2 
Tempo de Manuseio 20 – 30 min 
Liberação de Tráfego 

 
8 a 12 horas 

Liberação de Tráfego 
 

12 a 16 horas 
Cura Final 7 dias 

 
Características Físicas 

Características Físicas TOTAL DUR FLOW® 
Resistência a 

   
 

40 MPa ± 5 
Resistência Térmica - 90°C a 104°C 
Desgaste a Abrasão Classe B 

Coeficiente de atrito (sup. 
 

0,81 
Coeficiente de atrito (sup. 

 
0,82 

Impermeabilidade 100 % 
Aderência a Tração 2MPa± 0,4, 100% / 

    
 

 
Características Químicas. 

  TOTAL DUR FLOW® 

Ácido Diluição 24 
h 

48 
h 

72 
h 

96 
h 

120 
h 

124 
h 

148 
h 

Ácido 
Sulfúrico 50% M M M M M M M 

Ácido 
Clorídrico 30% M M M M M M M 

Ácido 
Cítrico 50% R R R R R R R 

Cloreto de 
Sódio 50% R R R R R R R 

Óleo de 
Freio - R R R R R R R 

Mancha Imediata (I) Mancha (M) Resistente (R)  Agride (A) 
 
Aplicação 
substrato 
O substrato deve estar livre de fissuras e recalques, 
resistência a abrasão demasiadamente fraca e qualquer 
contaminante que possa prejudicar a aderência tais como 
óleo, graxa etc. 
O substrato deve passar por um processo de preparo 
mecânico ou limpeza química para receber a cobertura de 
TOTAL DUR FLOW®. 
Proceder reforço através de cortes com disco de serra duplo 
a cada 02 metros. 
 
Mistura. 
A mistura do produto deve ser feita através de equipamento 
mecânico apropriado, tipo argamassadeiras para materiais 
poliméricos. A mistura deve ser feita com o equipamento em 
rotação e seguindo a seguinte ordem: Componente A (pré 
agitado), Componente B e Componente C, até sua perfeita 
homogeneização. 
 
Espalhamento. 
Aplicar manualmente, levando sempre em consideração a 
espessura desejada. 
O adensamento e o acabamento do revestimento é feito 
manualmente, de acordo com a característica de 
antiderrapancia desejada, podendo este ser feito através de 
desempenadeira metálica ou plástica, seguidas caso 
necessário, de uma passagem de rolo de lã com cerdas de 5 
mm. 
 
Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar 
em contato com o departamento técnico: 
tecnico@totalrevestimentos.com.br. 
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Consumo médio teórico. 
Devido as inúmeras variáveis de dimensões, apresentaremos 
neste caso a fórmula para dimensionamento de consumo 
para uma aplicação convencional. 
  

Consumo 
2,15kg/m² para cada MM 

 
 
Embalagens. 
Tricomponente (conjunto de 29 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. 
 
Ficha FISPQ e Versão Técnica. 
Consulte em nosso site www.totalrevestimentos.com.br a 
ficha FISPQ do produto e tenha maiores informações sobre o 
transporte, manuseio, armazenamento e descarte. 
Considerando os aspectos de segurança, saúde, meio 
ambiente e também verifique se esta versão de literatura é a 
mais atualizada. 
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