REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO
REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO MULTIUSO APLICADO COM PULVERIZADOR

ISOLAMENTO TÉRMICO
PROTEGE A EQUIPE
PREVINE A CORROSÃO
APLICAÇÃO RÁPIDA
ECOLOGICAMENTE AMIGÁVEL
O Industrial-DTI da Mascoat é um isolador cerâmico composto formulado para fornecer proteção
térmica para tanques, navios, caldeiras e outras instalações com superfícies de até 400°F (260°C).
Este produto multiuso de primeira qualidade é uma matriz microscópica de partículas de cerâmica
de ar encapsulado, que estão suspensas em um aglutinante acrílico de alta qualidade A formulação
de alta tecnologia do revestimento pode ser pulverizada sobre o material como uma pintura
combinada e sistema de isolamento, melhorando a estética do equipamento enquanto protege a
superfície, dá segurança para o pessoal e previne a corrosão.

USOS

O Industrial-DTI da Mascoat foi testado nos padrões ASTM e supera a maioria dos critérios de
resistência climática, adesão, flexibilidade e resistência UV. Devido à sua durabilidade e versatilidade
comprovadas, é um isolador ideal para tanques de armazenamento, navios, trocadores de calor e
canais de transferência, para uma variedade de indústrias-incluindo papel & celulose, alimentos
& bebidas, asfalto e refinaria petroquímica. Para aplicações que exigem um isolamento mais
agressivo, o revestimento pode ser aplicado em várias camadas permitindo ainda, visualização
total da base e fácil manutenção.

BENEFÍCIOS

As plantas que confiam no Industrial-DTI da Mascoat também apreciam a segurança aprimorada
do seus funcionários, protegendo-os de queimaduras provocadas por superfícies quentes e de
danos relativos ao calor. Além disso, este revestimento produzido com base no conhecimento ajuda
a estabilizar as temperaturas internas do equipamento, o que diminui a perda de energia, reduz os
custos e aumenta a produtividade.
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Tanques
AVAC
Caldeiras
Fogões
Válvulas de pressão
Tubulação
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Trocadores de calor
Tubulações a vapor
Processadores
Cubas
Aquecedores
E muito mais...

Fornece isolamento térmico
Adere à maioria das superfícies
Previne a CUI (Corrosão sob isolamento)
Fornece proteção para o pessoal
Aumenta a produtividade e economiza
energia
Retardador de vapor
O procedimento de aplicação rápido
reduz horas de trabalho necessárias
para a instalação, comparado com o
isolamento convencional.
Extremamente leve
Classificação de incêndio classe A

Contate a Mascoat hoje mesmo para consultar sobre uma projeção de aplicação e orçamento—ou
questionar sobre os produtos que se encaixam melhor dentro do seu projeto.

Este produto é aceito para pontos de certificação LEED
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Como funciona o revestimento? O Industrial-DTI da Mascoat adota os princípios físicos comuns de refletividade, condução,
emissividade e absorvência. Sua estrutura de partícula
microscópica reflete uma grande porcentagem da retenção Temperatura reduzida com baixo fluxo de calor
do calor radiante de volta ao ambiente onde é originado.
Cada partícula de cerâmica encapsula ar, por essa razão
O calor conduzido é
Cada partícula
permite uma passagem muito lenta da transferência
transferido através
altamente
de
toda a superfície
térmica. Esta grande concentração de ar condensado e refletora captura o
e por todas
ar estagnado em
estagnado bloqueia a transferência térmica com muita um componente da
as bolhas.
estrutura matriz.
eficiência. Além disso, a baixa emissividade do revestimento
CALOR
CALOR
permite um baixo fluxo de calor. A combinação destes
Refletido
Refletido
fatores permite uma dissipação térmica total pela superfície
do revestimento. A composição exclusiva do revestimento
CALOR
torna-o extremamente eficiente pela sua espessura e evita
que a base retenha calor, tornando estas superfícies mais
frias ao toque.

DADOS TÉCNICOS
Todos os dados estão de acordo com os padrões
ASTM quando aplicáveis
VOLUME DA EMBALAGEM: 5 GALÕES (18,92 LITROS)
COMPONENTES: UMA-PARTE (INCLUÍDO)
ESPESSURA DA CAMADA: 20 MILS (0.5 MM) SECO
COBERTURA POR GALÃO: 50–55 FT2 EM 20 MILS
(1.4 M2 EM 0.5 MM)
PESO: 5.2–5.3 LBS POR GALÃO
(0.623 KG/LITRO)
VOLUME DOS SÓLIDOS: 78–80%
COR: COLORAÇÃO
PERSONALIZADA BRANCO,
BRONZE, CINZA E PRETO
MEDIANTE SOLICITAÇÃO.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO
Preparação da superfície: O requisito mínimo para bases
de aço-carbono é limpar com um pano com solvente
de conformidade com SSPC SP1, seguido de limpeza
com ferramenta mecânica de conformidade com SSPC
SP3. Jato de abrasivo em concordância com SSPC SP6
é preferível para uma vida útil mais longa. A superfície
deve estar livre de quaisquer contaminantes, visíveis e
não-visíveis, antes da aplicação do revestimento.
Primers: São recomendados primers para bases de açocarbono. Favor consultar a Mascoat antes da aplicação
para verificar o tipo de primer apropriado para o
ambiente em questão. O Industrial-DTI da Mascoat faz o
auto primer sobre materiais não-ferrosos tais como aço
inoxidável e alumínio.
Aplicação: Um pulverizador airless é o melhor método
de aplicação do revestimento. O pulverizador deve ter
a capacidade de pelo menos 1,5 galões por minuto a
3.000 psi. Remova todos os coadores e filtros da pistola
e do pulverizador antes da aplicação. A inobservância
desta orientação resultará na filtragem das partículas
de isolamento. Favor consultar a Mascoat para obter
a folha de instruções detalhadas, inclusive a lista
de pulverizadores, antes da aplicação. Um kit para
pequenas aplicações (SA) também pode ser usado para
pequenas aplicações menores de 100 pés quadrados
ou retoques. Este kit fabricado especialmente pode ser
obtido contatando a Mascoat.
Pincel e rolo: Exceto para pequenos retoques, não
é recomendado aplicar o revestimento Industrial-DTI
da Mascoat com pincel ou rolo, pois as partículas

REFLEXO: Sem brilho
BASE: À base de água, acrílico de
alta qualidade

isolantes podem ser danificadas e o desempenho do
revestimento reduzido.

CLORETOS: Baixo a nulo
CONTEÚDO DE VOC: 0.06 libras/galão
(7,6 gramas/litro)

Diluição: A diluição não deve exceder 1/4 para 5 galões
balde. Acondicionadores de látex ou água são soluções
diluidoras padrão. Se o produto parece necessitar mais
que a quantidade recomendada de solução diluidora,
favor contatar seu representante Mascoat.
Mistura: Somente palhetas de misturar lama, disponíveis
na Mascoat, devem ser usadas para misturar o conteúdo
do balde. Use uma broca de furadeira de 1/2" para agitar.
Certifique-se que a broca esteja no sentido inverso para
garantir que a palheta não irá danificar o fundo do balde
e contaminar o revestimento.

ALONGAMENTO: Acima de 30%
PERMEABILIDADE: 4,98 graus de
permeabilidade
ENVELHECIMENTO
ACELERADO: Excelente (6.000+ horas)
RESISTÊNCIA À ABRASÃO: Moderada a alta
CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 0.698 W/m/K
0.4381 BTU-in/ft2-hr-°F
EMITÂNCIA TÉRMICA: 0.85
REFLETIVIDADE SOLAR: 0.82–0.86
TRANSMISSIVIDADE: 0.0

Limpeza: Todo equipamento deve ser limpo com água
e sabão.

EMISSIVIDADE/
ABSORVÊNCIA: 0.14–0.18
REFLEXÃO UV: 99.9%

Garantia: Cinco anos de garantia limitada específica
se o produto for aplicado por aplicador certificado pela
Mascoat. Para encontrar um aplicador certificado na sua
região, favor contatar o seu representante da Mascoat.
Todos os dados desta folha foram coletados usando os
procedimentos ASTM quando aplicáveis. Os resultados
podem ser diferentes devido as técnicas de aplicação
e condições ambientais. A condutividade térmica é
baseada em testes de equivalência.
Todas as informações nesta folha são ©2010 Mascoat.

PROPAGAÇÃO DA CHAMA: Classe A
ÍNDICE DE FUMAÇA
DESENVOLVIDO: Classe A
CLASSIFICAÇÃO DE
INCÊNDIO: Classe A
TEMPERATURAS DE
APLICAÇÃO:! "#$%##&'!
!

!

! ()#$)*+&,TEMPERATURAS DE
OPERAÇÃO CONTÍNUA:! *##&'!./01.2!
! (3#*&,!./01.2ACABAMENTO: Favor contatar a Mascoat.
MÉTODO DE APLICAÇÃO: Pulverizador airless

Para mais informações, favor visitar www.mascoat.com

