
Limpeza de superfície seguir SSPC => SP6 e SP 7

Revestimento flexível com alta concentração de 
pigmentos metálicos, resistente a impacto e 
excelente para aplicação em superfícies molhadas.

Moist Metal Grip
Revestimento anticorrosivo para 
aplicação em  

superfícies metálicas 
úmidas ou molhadas 
ou que não possam ser totalmente secas

 

MOIST METAL GRIP® é um revestimento de epóxi bi 
componente projetado com aditivos específicos para 
promover a aderência ao ser usado sobre metais.  
MOIST METAL GRIP® foi desenvolvido para aplicação  
em  superfícies metálicas que  podem não estar  secas. 
Pode ser usado diretamente sobre superfícies  
metálicas molhadas ou úmidas e mantém uma 
aderência excelente, evitando a corrosão da superfície. 
É um epóxi hidro-repelente para uso subaquático ou 
em áreas onde ondas constantes ou condensação são 
um problema. Resistente à produtos químicos e 
solventes. Ideal para superfícies sujeitas a 
condensação, submersas ou enterradas.

Projetado para ser aplicado diretamente sobre metal, 
concreto, alvenaria e madeira

Resistente a suaves concentrações de solventes, 
produtos químicos e ácidos

Revestimento desenvolvido e aprovado para contato com 
água potável e alimentos

Livre de chumbo e cromato

Pode ser fornecido na cor desejada mediante consulta

Película do revestimento não propaga faísca

Sistema de revestimento único para metal molhado ou 
com alta umidade.

Sistema de revestimento único para proteger metais em 
ambientes com problemas de condensação.

Sistema de revestimento único para encapsular 
superfícies com oxidação existente.

Sistema de revestimento único para tanques e 
reservatórios.

Pode ser utilizado como Primer (primeira demão).

Resistência muito boa a ácidos e boa a álcalis.
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Moist Metal Grip

Não é necessário observar o Delta T da umidade, pode ser aplicado em 
superfície 100% molhada.

Proteção anticorrosiva em superfícies com alta condensação

Não provoca faísca

 

Depois de aplicado pode permanecer submerso e continua protegendo 
contra corrosão.

RESISTENTE E DURADOURO

JANELA DE COBERTURA 3 horas ou menos à  21° C

RAPIDEZ  30 a 60 minutos para aderência livre à 21° C

NÃO CONTAMINANTE - Aprovado para estocagem de água potável e 
alimentos

VERSATILIDADE - Protege AÇO, ALUMÍNIO, INOX, CONCRETO, MADEIRA e 
ALVENARIA

 

MOIST METAL GRIP® é uma solução de revestimento único 
projetado para fornecer uma proteção anticorrosiva para 
superfícies molhadas ou submersas. 

MOIST METAL GRIP® é um epoxi hidro-repelente, para proteção de 
superfícies metálicas em ambientes com alta umidade ou 
predisposição à condensação que não pode ser interrompida. 

VANTAGENS

ALGUMAS VANTAGENS ADICIONAIS 
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Rua Santa Lúcia, 40 - Bairro Olhos D'Água

Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP 30390-560

info@tecnofink.com

Tel: +55 (31) 2112.4000       

     WhatsApp +55 (31) 99293.7000 Atendimento 24hs
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