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DETALHES PARA RELAMINAÇÃO DE PISCINAS

A Dm Química formula resina e gel para relaminação de piscinas com laminado comprometido, este tipo de
trabalho tem com objetivo transformar o produto para uso inverso, dando as devidas condições para o material
atingir sua dureza normal, da mesma forma que atingiria se fosse utilizado por cima de um molde. A Resina é
formulada para inibir a contração deixando bem próxima a do concreto, retardando o processo de gel time a fim de
atacar o laminado velho que está lá. O Gel tem duas formulas diferente, a formula (A), ou seja, o primeiro para
aplicação com o rolo de lã pelo curto da Tigre para uso em epóxi, com redutor de cura e aditivos afins proporciona
ótima aderência ao produto velho e deixará o produto levemente colento, também tem um tom de azul bem mais
claro que o normal, já o segundo formula (B) para aplicação no dia seguinte com aditivos para completar a pós-cura
do primeiro e tirar a cola do gel reaplicado, já com a nossa cor padrão. Não levar água antes de 7 dias, pois corre o
risco de manchar abaixo do nível d’água, caso isso ocorra por motivo de chuva, após a chuva, entrar na piscina e
seca-la com rodo e pano limpo, para completar os dias necessários da evaporação do Meck, Monômero e outros
componentes que a reação química do produto irá gerar! Catalisar com Catalisador Meck indicado na proporção da
formula estipulada do lote que será fabricado para o devido trabalho que irá variar de 1,2 a 1,5%, ou seja, de 12 a
15 cc do dosador é essencial o uso de um dosador meck. Tempo de Gel Time é controlado na fabricação do lote e
pode variar conforme a necessidade do local. Nunca começar aplicação em dias que podem apresentar aspectos de
chuva, principalmente da ultima formula do gel. Tempo para contato, 2 horas, cura total aplicado de 72 horas, para
levar água de 07 a 10 dias! Para garantir a cura total faça o teste da estopa!

Obs: Formulamos também Gel para Lajes, fabricamos gel para banho externo de caixas d’água, tanques e cascos de
piscinas antigas, onde em todos os casos a fibra já está bem exposta devido ao desgaste da resina antiga.
O que pode levar a perder todo o serviço?
Chover antes de 5 h, Troca na ordem de uso dos baldes, catalisação indevida ou Meck não autorizado, diluição do
material sem consulta ou com produto errado, Aplicação a pistola!
Nota: Nosso material vem sendo trabalhado a anos para ter um resultado final satisfatório, não tente mudar seu
método de aplicação, catalisação ou diluir sem consulta pois vai danificar seu serviço. Todo lote fabricado tem
retenção guardada na fabrica por 6 meses e controlamos sua saída pelo numero da nota fiscal de venda, caso seja
preciso para eventuais analises, após este período será descartado!
Nota: Toda nossa linha, tanto nosso PU Náutico como no caso do Gel reformulado foram testados e aprimorados
ao longo dos últimos 15 anos, caso utilize material de outra procedência não garantimos estes métodos de reforma,
consulte o fabricante do produto!
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