
É adequado para Obras de Construção Nova e 

de Manutenção e exibe excelente tolerância  

à umidade durante aplicação, cura a baixa 

temperatura e proporciona retorno rápido ao 

serviço. Carboguard 690 é um epóxi versátil 

com características excepcionais de umectação, 

cura rápida e extrema tolerância a condições 

de alta umidade durante e após a aplicação. 

Produto cura a -6 °C, estendendo o seu uso

para estações frias do ano.

• Água e Tratamento de Efluentes;
• Infraestrutura;
• Mineração;
• Óleo & Gás;

• Terminais e tubulações;
• Energia;
• Papel e Celulose;
• Plantas de processos químicos.

APLICAÇÕES

Linha Carboguard 690 

Carboguard 690 é um epóxi de alto desempenho, surface tolerante que proporciona  
excelente resistência a uma variedade de ambientes industriais.

DETALHES



www.viapol.com.br

Para mais informações, 
consulte a ficha técnica do produto no site:

Siga-nos:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Cura a baixa temperatura, -6°C
• Excelente tolerância à umidade durante aplicação
• Excelente barreira à umidade em serviço
• Aplicação por pulverização ou airless

• Altos sólidos, Low VOC
• Espessuras até 400 µm
• Disponível em cores
• Acabamento semibrilho

DESEMPENHO VANTAGEM

Altos sólidos

Cura a baixa temperatura 

Excelente tolerância à 
umidade durante aplicação

 

Resposta rápida de cura

Menores emissões de VOC e menor 
consumo de embalagens por projeto

Cura a (-6 °C) enquanto a maior parte 
dos revestimentos curam a (10 °C)

Pode ser aplicado sobre superfícies 
úmidas e molhadas

Reduz o tempo de parada de um
equipamento ou fábrica

Redução de custo e complexidade do processo, 
maior rendimento por m²

Antecipar cronogramas de projeto reduzindo
tempo de execução 

Não há necessidade de parada dos equipamentos,
ganho no tempo de execução da pintura

 
Rápido retorno ao serviço

BENEFÍCIOS

RAZÕES PARA USO - CARBOGUARD 690

PRODUTO DE QUALIDADE SUSTENTADOS POR UM SERVIÇO DE QUALIDADE
• Desde 1947 a Carboline tem oferecido soluções a problemas em ambiente de corrosão severa

• Suporte de vendas e técnico ao redor do mundo 

• Mais de 20 fábricas e um network mundial com suporte de vendas e técnico

• Líder no apoio técnico de campo e com time técnico de suporte às engenharias 

• Certificado IS0 9001


