AC
REVESTIMENTO ANTI-CONDENSAÇÃO

REVESTIMENTO APLICADO COM PULVERIZADOR PARA REDUZIR OU ELIMINAR A CONDENSAÇÃO

REDUZ A CONDENSAÇÃO
PROTEGE O PESSOAL
PREVINE A CORROSÃO
APLICAÇÃO RÁPIDA
ECOLOGICAMENTE AMIGÁVEL
Combinando uma performance superior com uma aplicação tranquila, a Mascoat lidera a indústria
em produtos de isolamento de primeira qualidade e alta tecnologia. A formulação do Industrial-AC
(Anti-condensação) da Mascoat foi projetada especialmente para ambientes industriais agressivos,
onde protege a superfície, reduz a condensação, bloqueia a corrosão sob isolamento (CUI) e aumenta
a eficiência do equipamento.
Utilizando materiais especialmente desenvolvidos para combater a condensação, a equipe de
projeto da Mascoat criou o Industrial-AC para solucionar os problemas de umidade que contaminam
instalações, refinarias, fábricas e qualquer outro local onde a condensação persistente é uma
preocupação. Enquanto o isolamento convencional absorve a umidade e se decompõe quando
exposto regularmente à água, o Industrial-AC da Mascoat resiste a condensação, umidade e limpeza
regular. Reparos frequentes do isolamento podem ser onerosos e consomem tempo, mas o design
durável e resistente à umidade do Industrial-AC requer pouca manutenção- consequentemente,
você economizará dinheiro e mão-de-obra.
O Industrial-AC é aplicado com pulverizador airless, facilitando o uso em superfícies irregulares e
espaços estreitos. Após a aplicação, a superfície pode ser rapidamente inspecionada visto que ela
permanece totalmente visível. E além de o do Industrial-AC da Mascoat ser perfeito para proteger
o seu equipamento, navios de armazenamento, tubulações, canais e tanques dos danos causados
pela umidade, ele também foi projetado para aumentar a segurança do pessoal, reduzindo a
umidade que ocasiona acidentes devido aos deslizes e quedas.
Para evitar os riscos que acompanham a condensação nas suas instalações-como corrosão
onerosa, acidentes de trabalho e crescimento biológico prejudicial-confie no Industrial-AC.
Para mais informações sobre a nossa família de produtos completa, contate a equipe da
Mascoat hoje mesmo.

USOS
O Industrial-AC da Mascoat é atualmente
utilizado em todo o mundo no revestimento
de superfícies para combater os efeitos
indesejados da condensação. As aplicações
típicas são:
Sistemas de AVAC
Tanques
!"Tubulações
!"Armazenagem refrigerada
!"Resfriadores
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Fornece proteção anti-transpiração
Adere à qualquer material e elimina a
possibilidade de corrosão da superfície
Evita a corrosão sob isolamento
Retardador de vapor
O procedimento de aplicação rápido reduz
horas de trabalho necessárias para a
instalação, comparado com o isolamento
convencional.
Peso leve
Classificação ao fogo classe A
Protege a equipe reduzindo a chance de
acidentes devido aos deslizes e quedas
causados pela frequente formação de
condensação.
Proteção UV excelente

www.mascoat.com

AC
Como funciona o revestimento? A condensação se forma devido às diferenças de temperatura encontradas
#$%&#"'"()*#&+,-.#"#"/"'&"'/"(#)"&#0/&1"2/3/"'"%#3*#&'%)&'"0#")3'"()*#&+,-.#"'4-'$5'"'*&/6.3'0'3#$%#"7189:"
partindo da temperatura do ponto de condensação, o ar (gás) mais próximo da superfície tórna-se carregado
com o peso da água e passa do estado gasoso para o estado líquido. Este estado líquido transforma-se
em gotas de água e surge sobre a superfície. O desenvolvimento da condensação pode ser mais severo em
áreas de grande umidade onde há mais vapor de água latente. Isto ocasiona a formação mais rápida da
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condensação a uma temperatura específica.

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
(1.3 m2 at 0.5 mm)
PESO: 5.10 LBS/GALÃO
(0.61 kg/litro)

Para combater ou controlar a condensação, o Industrial-AC da Mascoat foi projetado para formar uma
barreira entre o ponto de condensação e a superfície. Nossa formulação contém partículas de cerâmica de
ar encapsulado que foram especificamente projetadas para ajudar a limitar a interface entre a superfície
e o ponto de condensação circundante, porém reduzindo ou eliminando o possível desenvolvimento da
condensação.

VOLUME DOS SÓLIDOS: 80–82%
COR: BRANCO, CINZA.
Coloração personalizada
mediante solicitação.
REFLEXO: Sem brilho
BASE: À base de água, acrílico
de alta qualidade

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

CLORETOS: Baixo a nulo

Preparação da superfície: O requisito mínimo para bases
de aço-carbono é 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.

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.

Primers: São recomendados os primers para superfícies
de aço-carbono. Favor consultar a Mascoat antes da
aplicação para verificar o tipo de primer apropriado para
o ambiente em questão. O Industrial-AC da Mascoat faz
o auto primer sobre materiais não-ferrosos tais como aço
inoxidável e alumínio.

Mistura: Somente palhetas de misturar lama, disponíveis
na Mascoat, devem ser usadas para misturar o conteúdo
do balde. Utilize 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.

Pulverizador airless: 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.

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

Pincel e rolo: Exceto para pequenos retoques, não é
recomendado aplicar o revestimento Industrial-AC da

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

Mascoat com pincel ou rolo, pois as partículas isolantes
podem ser danificadas e o desempenho do revestimento
reduzido.

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.

ALONGAMENTO: Acima de 30%
PERMEABILIDADE: 2.36 graus de
permeabilidade
ENVELHECIMENTO
ACELERADO: Excelente (2.000+ horas)
RESISTÊNCIA À ABRASÃO: Moderada a alta
EMITÂNCIA TÉRMICA: 0.85
REFLETIVIDADE SOLAR: 0.82
TRANSMITÂNCIA: 0.0
EMISSIVIDADE /
ABSORVÊNCIA: 0.18
PROPAGAÇÃO DA CHAMA: Classe A
ÍNDICE DE FUMAÇA
DESENVOLVIDO: Classe A
CLASSIFICAÇÃO DE
INCÊNDIO: Classe A
TEMPERATURAS DE
APLICAÇÃO:! "#$%"#&'!
!

! (%#$)*&+,
TEMPERATURAS DE
OPERAÇÃO:! -##&'!./01.2

!

! (3%&+!./01.2,
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

