IC
REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO
REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO MULTIUSO
APLICADO COM PULVERIZADOR

PRÉDIOS COMERCIAIS
CONTAINERS CONVERTIDOS
ARMAZÉNS
EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS
EDIFÍCIOS MÓVEIS
Formulado a partir de um sistema avançado de partículas de cerâmica de ar encapsulado suspensas
em um aglutinante acrílico, o WeatherBloc-IC da Mascoat oferece proteção especial para bases que
necessitam de isolamento térmico. Devido a sua facilidade em reduzir a transferência térmica e estabilizar
as temperaturas de armazéns, escritórios e edifícios, o WeatherBloc-IC também contribui para diminuir os
gastos com serviços públicos (água, energia,
gás, esgoto) e ampliar o conforto interno
Temperatura ambiente (90˚F)
durante o ano todo.

USOS
Atualmente, o WeatherBloc-IC é usado
em todo o mundo para combater a
transferência de calor e proteger
superfícies. As aplicações típicas são:

O WeatherBloc-IC é à base de água, fácil de
aplicar e extremamente fraco em VOCs,
por isso é seguro e ecologicamente amigável.
Além das suas características superiores
de isolamento, o revestimento protege
superfícies externas do vento, sol e raios UV.
Isto significa menos manutenção para sua
estrutura comercial, instalações industriais
ou container de armazenagem convertido,
o que faz você economizar tempo e dinheiro.
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E muito mais...

BENEFÍCIOS
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Reflete e quebra a transferência de calor
com eficiência
Garante qualidade na calafetagem
de telhados
Protege as superfícies
Permeabilidade extremamente baixa
Atóxico e leve
Classificação de incêndio classe A
Aplicação rápida e fácil
Fornece proteção à superfície
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Como funciona o revestimento? O WeatherBloc-IC da Mascoat protege termicamente o ano inteiro, ao contrário dos
revestimentos refletores de telhado, que só funcionam durante o verão.
O revestimento adota os princípios físicos comuns de refletividade,
CALOR
condução, emissividade e absorvência. Sua estrutura de partícula
microscópica, que assemelha-se às partículas da pipoca, reflete
CALOR
CALOR
mais de 85% da retenção de calor radiante de volta ao ambiente
Refletido
Refletido
onde foi originado. Cada partícula de cerâmica encapsula ar, por
O calor conduzido é
Cada partícula
transferido através
altamente
essa razão permite uma passagem muito lenta da transferência
de toda a superfície
refletora captura o
e por todas
ar estagnado em
térmica. Esta grande concentração de ar condensado e estagnado
as bolhas.
um componente da
bloqueia a transferência térmica com muita eficiência. Além disso,
estrutura matriz.
a baixa emissividade do revestimento permite um baixo fluxo de
calor.
A combinação destes fatores permite uma dissipação térmica
Temperatura reduzida com baixo fluxo de calor
total pela superfície do revestimento. A composição exclusiva do
revestimento torna-o extremamente eficiente devido a sua espessura
pe
e evita qu
que a superfície
retenha calor.

IC
DADOS TÉCNICOS
Todos os dados estão de acordo com
os padrões ASTM quando aplicáveis
VOLUME DO RECIPIENTE: 5 GALÕES
COMPONENTES: UMA-PARTE (INCLUÍDO)

O gráfico à direita descreve a transmissão
de calor e de frio num modelo de telhado
normal. No verão, usando o WeatherBlocIC da Mascoat, até 84% da carga de
calor radiante é refletida pelas partículas
isolantes. No inverno pode-se obter
uma economia de 10-30% devido ao
revestimento que reflete o ar aquecido ao
ambiente interno. Dependendo da posição
geográfica e das condições locais, a
economia de energia derivada do uso de
revestimento pode variar entre 10 e 50%.

ESPESSURA DA CAMADA: 20 MILS (0.5 MM) SECO

Reflexão UV
100%

COBERTURA POR GALÃO: 47–52 FT2 EM 20 MILS
(1.22 M2 EM 0.5 MM)
PESO: 6,4 LBS/GALÃO
(0,74 KG/LITRO)

Calor
Irradiação
perdido
térmica
(inverno)
baixa

Reflexão de calor
radiante (verão)
85-95%

VOLUME DOS SÓLIDOS: 70–72%

Calor perdido
(inverno)
Com WeatherBloc-IC

Telhado com
WeatherBloc

Transferência mais
baixa do fluxo de calor

COR: BRANCO. COLORAÇÃO
PERSONALIZADA
MEDIANTE SOLICITAÇÃO

Sem WeatherBloc-IC

Até 93% de transferência
da irradiação térmica total

Telhado com
isolamento

REFLEXO: Sem brilho

Redução de 30-50% nos
gastos com refrigeração (no verão)
Redução de 10-30% nos gastos
com aquecimento (no inverno)

BASE: Acrílico à base de água
CLORETOS: Baixo a nulo
SUBSTÂNCIAS VOC: 0,05 lbs/galão
(5.9 gramas/litro)
ALONGAMENTO: Acima de 600%
ENVELHECIMENTO
ACELERADO: Excelente (2.000+ horas)
RESISTÊNCIA À ABRASÃO: Moderada a alta

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO
Preparação da superfície: Todas as superfícies devem ser
limpadas antes da aplicação do produto. A maioria das
superfícies precisam de uma lavagem à pressão simples.
Os pontos de fixação devem ser examinados, apertados
ou substituídos. Os locais vazios e os de fixação
devem ser preenchidos com um composto elastômero
antes da aplicação. Certifique-se que o composto
elastômero esteja totalmente seco antes da aplicação do
revestimento.
Primers: Em superfícies limpas, não é necessário aplicar
primer exceto sobre aço carbono.
Pulverizador airless: Um pulverizador airless é o melhor
método de aplicação do revestimento. O pulverizador
deve ter a capacidade de pelo menos 1,5 de galão 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.

EMITÂNCIA TÉRMICA: 0.86
REFLETIVIDADE SOLAR: 0.84

Pincel e rolo: Exceto para pequenos retoques, não é
recomendado aplicar o WeatherBloc-IC da Mascoat com
pincel ou rolo, pois as partículas isolantes podem ser
danificadas e o desempenho do revestimento reduzido.

TRANSMISSIVIDADE: 0.0
EMISSIVIDADE/
Absorvência: 0.16
REFLEXÃO UV: 100%

Diluição: Não recomendamos a diluição deste produto.

PROPAGAÇÃO DA CHAMA: Classe A

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: Dez 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.

ÍNDICE DE FUMAÇA
DESENVOLVIDO: Classe A
CLASSIFICAÇÃO DE
INCÊNDIO: Classe A

!

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

!

TEMPERATURAS DE
OPERAÇÃO:! -.#$/##'(
! )-.$&0'+,
ACABAMENTO: Favor contatar a Mascoat.
MÉTODO DE APLICAÇÃO: Pulverizador airless

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.
Para mais informações, favor visitar www.mascoat.com

