
Formulado para fornecer isolamento térmico e proteção anti-condensação para ambientes navais 
adversos, o Marine-DTM da Mascoat é um revestimento de baixo conteúdo de VOC à base de água, 
que se aplica igual a uma pintura e cura rapidamente para reduzir o tempo ocioso do navio durante 
a aplicação. Formado por partículas de sílica e cerâmica com ar encapsulado, suspensas em um 
aglutinante de acrílico, o Marine-DTM é ideal para usar em todos os tipos de barcos de serviço, 
escunas, iates e embarcações de lazer.

Atualmente, o Marine-DTM da Mascoat está presente em milhares de navios do Alasca à Antártida, e 
tem por objetivo aumentar a eficiência do barco ao mesmo tempo de solucionar problemas frequentes 
relacionados à umidade. O isolamento tradicional por mantas tende a absorver água, o que leva 
à corrosão sob isolamento (CUI), formação de 
mofo e poças de água perigosas no convés. 
Quando o Marine-DTM é utilizado no lugar de 
um isolamento convencional, os proprietários 
de navios e seus operadores evitam custos 
e danos causados pela umidade, reduzem 
a manutenção e eliminam a dispendiosa 
corrosão sob isolamento CUI.  

Além da sua resistência à umidade, o Marine-DTM da Mascoat comprova que estabiliza as 
temperaturas dos passageiros e da carga quando é aplicado nas paredes, contrafortes, elevados e 
em outras superfícies. E, visto que o revestimento é leve e facilmente instalado em locais estreitos, 
ele contribui com os proprietários de navios a satisfazer as rigorosas classificações marinhas 
reduzindo o peso da embarcação.  

Na Mascoat, nosso objetivo global é oferecer produtos de custo compensador que se destinam aos 
problemas de isolamento específicos do seu setor. Ligue-nos hoje mesmo para saber mais sobre 
como o Marine-DTM pode maximizar a segurança e o conforto da tripulação e dos passageiros ao 
mesmo tempo em que reduz os custos.

DTM

USOS

BENEFÍCIOS
! Reduz ou evita a condensação, reduzindo 

a possibilidade de acidentes causados 

devido a deslizes e quedas.

! Interrompe a transferência radiante a 

um ambiente interno do navio

! Reduz o tempo de instalação comparado 

a isoladores de pino e manta.

! Reduz o tempo geral destinado à 

instalação

! Evita a corrosão

! Peso leve

! Aprovado pela NAVSEA no quesito anti 

transpiração (Nº. 311354Z)

! Corresponde às diretrizes IMO/SOLAS
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!" Contrafortes

!" Cascos

!" Paredes laterais

!" Elevados

!" Tubulações

!" Cabines

!" Bordas

!" Tanques de 

armazenamento

!" Interiores

!" AVAC

!" E muito mais...

Cada bolhaCadCada ba bolholhaa
representa umarepreprepresresenta uma

partícula quepartícula que
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Estas partículasEstEstas as parpartíctículaulass
são redondassãosão redondondasdas
e também noe te também nono
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tipo pipoca.tiptipo po pipoipoca.ca.

Cada camada tem CadCada ca camaamada da temtem 

0,020”, 20 mils, 0,00,020”20”, 20 m0 milsilsils, 

0,50mm ou 0,50,50,50mm0mm ou ou 

508 mícrons508508508 mí mícrocronsns

REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO
REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO MULTIUSO PARA A INDÚSTRIA NAVAL

Certifica-se nas diretrizes IMO e SOLAS.



Como funciona o revestimento? O Industrial-DTM da Mascoat adota os princípios físicos comuns de refletividade, 

condução, emissividade e absorvência. Sua estrutura de partículas 

microscópicas reflete mais de 85% da retenção de calor radiante de 

volta ao ambiente onde foi originado. Cada partícula de cerâmica 

encapsula ar, por essa razão permite uma passagem muito lenta da 

transferência térmica. Esta grande concentração de ar condensado 

e estagnado bloqueia a transferência térmica com muita eficiência. 

Além disso, a baixa emissividade do revestimento permite um baixo 

fluxo de calor. A combinação destes fatores permite uma dissipação 

térmica total pela superfície do revestimento. A composição 

exclusiva do revestimento torna-o extremamente eficiente pela 

sua espessura e evita que a base retenha calor, tornando estas 

superfícies mais frias ao toque.

 VOLUME DA EMBALAGEM: 5 GALÕES

 COMPONENTES: UMA-PARTE (INCLUÍDO)

 ESPESSURA DA CAMADA: 20 MILS (0.5 MM) SECO

 COBERTURA POR GALÃO: 50–55 ft2 at 20 mils 
  (1.3 m2 at 0.5 mm)

 PESO: 5,0-5,1 LBS POR GALÃO  
  (0,6 KG/LITRO)

 VOLUME DOS SÓLIDOS: 80–82%

 COR: BRANCO, CINZA  
  COLORAÇÃO  
  PERSONALIZADA  
  MEDIANTE SOLICITAÇÃO

 REFLEXO: Sem brilho

 BASE: À base de água, acrílico 
  de alta qualidade

 CLORETOS: Baixo a nulo

 SUBSTÂNCIAS VOC: 0.06 libras/galão 
  (7.1 gramas/litro)

 ALONGAMENTO: Acima de 30%

 PERMEABILIDADE: Menos de 5 graus de 
  permeabilidade

 ENVELHECIMENTO  
 ACELERADO: Excelente (2.000+ horas)

 RESISTÊNCIA À ABRASÃO: Moderada a alta

 REFLETIVIDADE SOLAR: 0.85

 TRANSMISSIVIDADE: 0.0

 EMISSIVIDADE/  
 Absorvência:  0.15

 PROPAGAÇÃO DA CHAMA:  Classe A

 ÍNDICE DE FUMAÇA 
 DESENVOLVIDO: Classe A

 CLASSIFICAÇÃO DE 
 INCÊNDIO: Aprovado pelo 
  IMO A653 (16)

 TEMPERATURAS PARA  
 APLICAÇÃO:! "#$%##&'!
! ! ()#$)*+&,-

 TEMPERATURAS  
 DE OPERAÇÃO :! %.#&'!/012/3!
! ! (4#*&,!/012/3-

 ACABAMENTO:  Favor contatar a Mascoat.

 MÉTODO DE APLICAÇÃO: Pulverizador airless

Para mais informações, favor visitar www.mascoat.com

CALOR

Temperatura reduzida com baixo fluxo de calor

Cada partícula 

altamente 

refletora captura o 

ar estagnado em 

um componente da 

estrutura matriz.

O calor conduzido é

transferido através 

de toda a superfície

e por todas 

as bolhas.
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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 aço-

carbono. Favor consultar a Mascoat antes da aplicação 

para verificar o tipo de primer apropriado para o ambiente 

em questão. O Marine-DTM da Mascoat faz o auto primer 

sobre materiais não-ferrosos tais como aço inoxidável e 

alumínio.

Pulverizador airless: Um pulverizador airless é o melhor 

método de aplicação do revestimento. O pulverizador 

deve ter a capacidade de pelo menos 1 de galão por 

minuto a 3.000 psi. Nós recomendamos um pulverizador 

com ponta de 0.019” a 0.023” para uso normal e para 

locais estreitos uma ponta de 0.017”, sempre com um 

bico reversível. 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.

Escova e rolo: Exceto para pequenos retoques, não é 

recomendado aplicar o revestimento Marine-DTM da 

Mascoat com pincel ou rolo, pois as partículas isolantes 

podem ser danificadas e o desempenho do revestimento 

reduzido.

Diluição: A diluição não deve exceder a 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.

Limpeza: Todo equipamento deve ser limpo com água 

e sabão.

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 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.

DADOS TÉCNICOS
Todos os dados estão de acordo com os  

padrões ASTM quando aplicáveis

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

DTM


