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A assessoria técnica verbal, escrita ou proveniente de testes concedida pela Poly-Urethane Ind. e Com. Ltda. é dada de boa fé,  tem caráter 
orientativo e não implica em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Esta assessoria não anula a 
responsabilidade do cliente de realizar testes prévios de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. 
Garantimos a qualidade dos nossos produtos dentro das condições gerais de venda e dos limites das especificações de fornecimento. 
 

 

     Rescin® Ultrapiso 
 
 
 

1 - Categoria 

Tinta poliuretanica bicomponente 

 
2 - Descrição 

O Rescin® Ultrapiso é produzido a partir de um 

elastômero de alto desempenho destinado a acabamento 

de superfícies internas. Aplicado e curado a frio, forma 

uma camada monolítica sem juntas ou emendas para 

aplicações em pisos, paredes ou superfícies inclinadas. 

Atua como tinta de acabamento, impermeabilizante e 

como revestimento anticorrosivo. Permite sua aplicação 

em espessuras de até 1mm sem escorrer. 

 

3 - Aplicação 
Aplicado como revestimento de acabamento para pisos 

de laboratórios, industriais, plantas alimentícias, oficinas e 

galpões. Larga utilização como anticorrosivo em tanques 

e reservatórios de diversos produtos químicos, 

calafetação e impermeabilização em geral.  

 
4 - Processamento 

A relação da mistura  é de 5 x 1 p/p (partes em peso) 

5 partes em peso de Rescin® Ultrapiso  

1 parte em peso de Biopol®  ISO   

O Biopol® ISO deve ser misturado ao Rescin® Ultrapiso 

por meio de um misturador manual até formar uma mistura 

homogênea e, em seguida, aplicar na superfície desejada. 

 

5 – Rendimento O rendimento do Rescin® Ultrapiso é de 

0,3 a 0,5 kg/m² por demão 
 

 
 
6 - Propriedades Físico-Químicas 

Propriedades Físico-Químicas 

Aspecto líquido 

Viscosidade a 25 ºC (cps) 1000 CPS 

Peso específico a 25 ºC 1,35g /cm³ 

pH a 25ºC 8.0 a 10 

Teor de Sólidos 55-60 % 

 

 
7 - Armazenamento e Validade 

O produto deve ser armazenado afastado de alimentos, a 

uma temperatura ambiente, e em tambores 

hermeticamente fechados. Nessas condições, o prazo de 

validade é de 9 (nove) meses, a partir da data de 

fabricação. 

Recomenda-se que agite bem o produto antes de retirar 

qualquer quantidade. 

 
Informações adicionais podem ser encontradas na Folha de 
Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ. 
Consulte a FISPQ antes de manipular os produtos. Utilize 
sempre os EPI’s. 
 

 
Site: www.polyurethane.com.br 

55 31 35217300 

poly@polyurethane.com.br 
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