
 

                                                                                                                                                                                            
 

DESCRIÇÃO 

 
GLASSCOTE PÓ – Componente C é formulado com cargas minerais especiais e inertes de diferentes texturas e granulometrias variadas. 
 
O GLASSCOTE PÓ – Componente C apresenta alta resistência química e mecânica, foi projetado para ser incoporpado e utilizado a varios tipo de 
matriz polimerica denominada GLASSCOTE SOLUÇÃO, que quando devidamente misturado confere a argamassa polimérica macies, uniformidae e 
elevada resistência química e mecânica, chamada de CAMADA BASE, para ser utilizada em Revestimentos Monolíticos Reforçados com Fibras de 
Vidro, de Carbono ou com Escamas de Vidro, ou em Reparos Estruturais com Material Compósito. 
 
GLASSCOTE PÓ – Componente C é compatível com diversos tipos de resina ou matriz polimérica para uso e aplicação como 
revestimentos anticorrosivo. 
 
INFORMAÇÕES DAS EMBALAGEM 

 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
O GLASSCOTE PÓ deve ser armazenado em local coberto, ventilado, seco, sobre estrados e em temperatura inferior a 
50 oC e em local seguro. 
 
GLASSCOTE PÓ – Componente C é inerte, não inflamável, não reativo, não classificado para transporte, porem devido a 
embalagem ser de papel, recomenda-se não permitir fumar, expor a chamas abertas, soldagem ou serviços que provoquem 
faíscas próximo ao local de trabalho e armazenagem. 
 
O prazo de validade é de 5 abos após a data de fabricação, desde que armazenados conforme recomendação e em sua 
embalagem original. 
 
Para sua desgurança manipular os ingredientes com cuidado e com uso dos EPI’s recomendados e indicados na FISPQ. 
O contato direto pode causar irritação na pele e nos olhos. Em casdo de contato lavar imediatamemte com água em 
abundância o local afetado. Caso ocorra alguma tipo de reação alergica ou desconforto procurar orientação medica 
imediatamente. 
 
Observar cuidados e recomendações constantes na respectiva FISPQ - Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. 
 
Observar is cuidados e recomendaçoes descrita na FISPQ – Ficha de Informação de Segurançao do Produtos Químicos. 
 
Para maiores informações recomendamos entrar em contato com o departamento técnico e ou comercial da Resinar 
Materiais Compostos Ltda, que disponibilizará maiores detalhes sobre o uso, aplicação e literatura técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E ASSSISTENCIA TÉCNICA 

Resinar Materiais Compostos Ltda 
Rua Bahia 92 - Vila Oriental – Diadema – São Paulo – CEP 09941-740 
Telefone (011) 3140 1515 – email – sacresinar@resinar.com.br 
Site – www.resinar.com.br 

 

Os procedimentos aqui prescritos estão de acordo com os conhecimentos técnicos atuais, e servem para orientar os clientes. Os mesmos não se desobrigam da necessidade de verificar 

cada caso específico, se com as recomendações dadas para as aplicações pode ser atingido o resultado desejado. Em razão das inúmeras possibilidades de uso e de aplicação dos 

materiais, exclui-se qualquer responsabilidade sobre danos ou perdas que possam advir do cumprimento das recomendações. As informações contidas neste Boletim Técnico estão 

sujeitas a modificações e alterações, de acordo com nossa política de desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto à Resinar, se este 

Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente. 
 

Descrição Dados da embalagem 

Glasscote Pó – Componente C Saco papel com 30 Kg 

GLASSCOTE PÓ 
 

Revisão – 00-07/2021 

mailto:sacresinar@resinar.com.br
http://www.resinar.com.br/

