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TOTAL POX AN® 
Revestimento autonivelante epóxi 
  
Descrição 
TOTAL POX AN® e um composto tricomponente, a base de 
resina epóxi e carga mineral, de característica autonivelante. 
Produto que proporciona um revestimento de alto apelo 
estético além de proteção química e física.  
 
Versões 
TOTAL POX AN® 2500  
Revestimento para atingir espessura de 2,5 mm. 
 
TOTAL POX AN® 4000 
Revestimento para atingir espessura de 4,0 mm. 
 
Indicações 
- Concessionárias; 
- Indústria de alimentos; 
- Indústria química e farmacêutica; 
- Indústria automobilística; 
- Hospitais; 
- Etc. 
 
Vantagens 

- Alta resistência física e química; 
- Impermeável; 
- De fácil limpeza; 
- Aspecto agradável; 
- Etc. 
 

Informativo técnico 
Propriedades 

a 25°C 
TOTAL POX AN® 

2500 
TOTAL POX 

AN® 4000 
Aspecto Líquido Viscoso Líquido Viscoso 

Densidade 
Aparente 

1,600 g/cm³ + 
0,100 

1,900 g/cm³ + 
0,100 

Sólidos por 
Peso 95% ± 2 95% ± 2 

Tempo de 
manuseio 20 – 30 minutos 20  -  30 minutos 

Liberação de 
Tráfego 48 horas 48 horas 

Cura Final 7 dias 7 dias 
Composição Resina epóxi Resina epóxi 

 
Aplicação 
Substrato 
O substrato deve estar livre de fissuras, recalque, resistência 
a abrasão demasiadamente fraca e qualquer contaminante 
que possa interferir na ardência tais como óleo, graxa etc. O 
substrato deve passar por um processo de preparo mecânico 
ou limpeza química para receber a cobertura de TOTAL POX 
AN®.  

Imprimação 
Para imprimação utilizar TOTAL PRIMER®, o mesmo deve 
ser aplicado com o substrato totalmente livre de pó, para 
aplicação utilizar desempenadeira lisa e posteriormente rolos 
de cerdas curtas, é importante que o substrato esteja 
completamente selado, caso isto não ocorra, repita o 
processo até que o substrato seja totalmente selado. 
 
Mistura 
A mistura do produto deve ser feita através da utilização de 
equipamento mecânico apropriado, tipo misturador dotado 
com ferramenta helicoidal. Siga a seguinte ordem: misture o 
Componente A, adicione o Componente B ao componente A, 
e continue a misturar até sua perfeita homogeneização. 
 
Espalhamento 
Com um rodo dotado de dentes com espessura desejada 
espalhe o produto em uma única demão por toda a superfície 
e em seguida entre com o rolo fura bolha.  
 
Para maior detalhamento da aplicação entrar em contato com 
o departamento técnico, tecnico@totalrevestimentos.com.br 
 
Consumo 

Espessura TOTAL POX AN® 

2500 
TOTAL POX AN® 

4000 
2,50 mm 3,5 kg/m² - 
4,00 mm - 7,60 kg/m² 

 
Embalagens 
Conjunto tricomponente: 
TOTAL POX AN® 2500 15,00 kg; 
TOTAL POX AN® 4000 20,00 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 
Não aplicar sobre substratos com temperaturas inferiores a 
10ºC ou superiores a 30ºC. Por ser um produto base epóxi 
aromático, deve-se levar em conta que o produto irá amarelar 
e calcinar por efeitos dos raios UV. Deve-se assegurar que a 
impermeabilização contra umidade ascendente seja eficaz. 
Não aplicar o produto se o agregado estiver úmido. Não 
adicionar solventes ou qualquer outro produto que possa 
afetar as propriedades finais do sistema. Assegurar que 
houve o completo esvaziamento das embalagens assim como 
sua completa homogeneização. 

mailto:atendimento@totalrevestimentos.com.br


 
 

 
Data de emissão: 2014 Revisão: 3 Revisado em: 18/07/2016 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 

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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