
 
 

 
Data de emissão: 2014 Revisão: 4 Revisado em: 7/11/2019 Páginas de 1 a 1 

(19) 3583-5342 – atendimento@totalrevestimentos.com.br -  www.totalrevestimentos.com.br  
Rua Alcides Tiengo, 85 – Tamanduá – Descalvado-SP  - 13690-000 

TOTAL DUR VT® 
Argamassa Uretânica a base de resina vegetal para 
superfícies verticais. 

Descrição 
Produto tricomponete desenvolvido especialmente para ser 
aplicado em superfícies verticais. 

Indicações 
Indicado para ser aplicado em superfícies verticais onde se 
requer resistência química e mecânica. 

Vantagens 
- Resistente a choques térmicos; 
- Resiliente (Flexibilidade moderada); 
- Absorve impacto; 
- Não causa risco a saúde. 

Informativo Técnico 
Propriedades à 25 ºC TOTAL DUR VT® 

Aspecto Pastoso 
Densidade Aparente 2,10 g/cm³ ± 0,10 

Sólidos por peso 95%± 2 
Tempo de manuseio 15 a 20 minutos 
Liberação de tráfego 12 horas 

Cura final 7 dias 

Composição 
Resina à base de óleos 
vegetais/ Endurecedor 

aromático 
 
Características físicas 
Resistência à compressão 28 dias conforme norma NBR 
12041: 40 Mpa, não rompem não lasca ou deforma o corpo 
de prova, devido sua flexibilidade.                                                                                                                       
Resistência térmica conforme NI-042: -90 ºC à 120 ºC. 
 
Aplicação 

Substrato 
O substrato deve estar livre de qualquer contaminante que 
possa interferir na aderência tais como pó, óleo, graxa etc. 
 
Imprimação  
Após a total limpeza do substrato efetuar a aplicação do 
TOTAL PRIMER VT® com pincel de cerdas curtas ou rolo de 
lã de forma uniforme, a imprimação deve obedecer um critério 
de tempo de acordo com a velocidade da aplicação do 
revestimento TOTAL DUR VT®. 
 
Mistura 
A mistura do produto deve ser feita através de equipamento 
mecânico apropriado, seguindo a seguinte ordem: 
Componente A, Componente B e Componente C, até sua 
perfeita homogeneização. 
 

 
Aplicação 
Aplicar com desempenadeira lisa, exercendo pressão sobre a 
imprimação ainda em estado pegajoso (gel) em seguida 
utilizar rolo de lã para um acabamento perfeito. 
  
Para maior detalhamento da aplicação entrar em contato com 
o departamento técnico. 
tecnico@totalrevestimentos.com.br. 
 
Consumo  
2,25 kg/m2 por milímetro, recomendamos uma espessura 
mínima de 4mm. 
 
Embalagens 
Conjunto de 10,00 kg. 
 
Armazenamento. 
Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre 
paletes e em temperatura inferior a 30°C. 
 
 Validade. 
Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de 
vida útil nominal do produto é de 12 meses a partir da data de 
fabricação. 
 
Precauções. 
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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