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AUDAX-Renitherm® PMA é a série de revestimentos
intumescentes à base de água para estruturas metálicas,
que oferece elevada qualidade de acabamento e
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praticidade de aplicação. Oferecidas em duas formas

O aço estrutural explora a sua flexibilidade, economia de espaço e se
tornam peças seguras em importantes projetos arquitetônicos.

otimizadas: Renitherm® PMA 600HD (30 e 60 min) e
Renitherm® PMA 1200HD (90, 120, 150 e 180 min).

O revestimento intumescente AUDAX-Renitherm® é um material com a mesma aparência e acabamento das
pinturas convencionais, no entanto, com propriedades intumescentes de proteção contra o fogo. Ao entrar
em contato com temperaturas superiores a 200°C, a pintura se expande por múltiplas vezes, protegendo o
substrato de temperaturas críticas de resistência. Empregada em construções metálicas estruturais, o
revestimento intumescente é a melhor opção para um acabamento estético superior aliado à segurança
contra incêndios.
Fabricado na Alemanha pela AUDAX-Keck GmbH, a série Renitherm® PMA é o revestimento mais moderno
para estruturas metálicas, tendo, comprovadamente, as menores espessuras do mundo (Certifire – CF 5747
e CF 5352).

Gráfico Comparativo de Espessuras
Renitherm® PMA 600HD
Concorrentes

E conomia direta na quantidade de materiais
utilizados;
Economia de tempo: as espessuras finas apresentam
secagem mais rápida;
Economia de mão de obra especializada: a aplicação
representa grande parte dos custos de se optar pelo
revestimento intumescente, o menor número de
demãos exige menos mão-de-obra;
Menor peso adicional sobre a estrutura da
construção.

O LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) é um sistema de
certificação e orientação ambiental de
edificações. Criado pelo U.S. Green
Building Council, é o selo de maior
reconhecimento internacional e o mais
utilizado em todo o mundo, inclusive no
Brasil.
Além dos diferentes tipos e necessidades, a
certificação também tem diferentes níveis de
acordo

com

empreendimento

o

desempenho

como

Silver,

Gold

do
e

Platinum.
Os produtos da AUDAX-Renitherm® contribuem
para a obtenção da Certificação LEED, por apresentarem o
Composto

Orgânico Volátil

muito

próximo

à
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zero.

Consulte-nos para compreender como os produtos da
Audax-Renitherm® podem auxiliá-lo no processo de certificação.

Certificado pela Warrington Fire Research
pelas normas BS476 (Part. 21, 22 e 23 - 1987)
Aprovados sob os certificados de código
CF 5747 e CF 5352
O AUDAX-Renitherm® atende às normas
brasileiras: NBR 14.323 / NBR 14.432
Certificado ISO9001:2008 (Alemanha)
Aprovado para uso em ambiente de
agressividade C3 (interno)
Produto

credenciado

aplicação certificada

na

ABNT

para

PMA 600HD

PMA 1200HD

ÁREA DE USO

Interna ou Externa*

Interna ou Externa*

VOLUME DE SÓLIDOS

72% ± 2% (ISO 3233:1998)

70%± 2% (ISSO 3233:1998)

DENSIDADE

1,35

1,35

(VOLATILE ORGANIC COMPOUND)

< 1 g/ltr.

< 1 g/ltr.

COR

Branca

Branca

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Spray Airless,
pincel ou rolo

Spray airless,
pincel ou rolo

EMBALAGEM

Balde de 25kg

Balde de 25kg

VOC

TRRF

(TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO)

30, 60 e 90 min.

30, 60, 90, 120, 150 e 180 min.

TEMPO DE CURA

Consulte tabela de tempo
de cura entre as demãos.

Consulte tabela de tempo
de cura entre as demãos.

PREPARAÇÃO

Sobre superfície limpa,
seca e com primer compatível.

Sobre superfície limpa,
seca e com primer compatível.

TOP COAT / TOP SEAL

Aguarde pelo menos 16 horas
antes da aplicação do top coat.

Aguarde pelo menos 16 horas
antes da aplicação do top coat.

FORMATOS DE ESTRUTURAS
METÁLICAS

Seção Universal e
estruturas ocas

Seção Universal e
estruturas tubulares

CERTIFICAÇÕES

BS476 (Part 21, 22 e 23) - NBR 14.323
NBR 14.432 - ISO 9001: 2008 - ISO 12944
C1, C2 e C3 (interno)

BS476 (Part 21, 22 e 23) - NBR 14.323
NBR 14.432 - ISO 9001: 2008 - ISO 12944
C1, C2 e C3 (interno)

*com uso de Top Coat

Renitherm® PMA 600HD e PMA 1200HD são
recomendados para uso e aplicação somente
em estruturas metálicas. Se o revestimento for
exposto à água durante o processo de
aplicação e cura, danos podem ser
causados

na

pintura,

ocasionando

formação de bolhas e rugas visíveis.
Renitherm® PMA 600HD e PMA 1200HD
somente

devem

ser

aplicados

quando o clima e a estrutura
metálica estiverem acima de 5°C
de temperatura. A umidade
relativa do ar deve estar
abaixo dos 80% para uma
aplicação

correta.

A

temperatura da superfície
da estrutura metálica deve
estar pelo menos 2°C acima
do ponto de orvalho, para
que a aplicação possa ser
conduzida.
Certifique-se
estrutura

que

a

As espessuras finas permitem um acabamento final de maior qualidade. Cores de acabamento podem ser aplicadas
posteriormente sobre o revestimento intumescente.

metálica

esteja seca e longe do contato com as chuvas e
formação de condensações durante o período
de aplicação e cura do produto.
Compatível com uma série de primers presentes
no mercado. Verifique a compatibilidade com
nossa equipe técnica ou solicite recomendações
de primer adequado a cada tipo de obra.

Assim que o DFT foi alcançado, o top seal
compatível pode ser aplicado. Assegure-se que
o

revestimento

intumescente

está

completamente curado antes de aplicar o top
seal.

AEROPORTO DE HONG KONG

Renitherm® PMA 600HD e PMA 1200HD sãos fornecidos prontos para uso e não devem ser em hipótese
alguma diluídos, apenas misture o produto manualmente ou utilize uma furadeira com hélice, antes de
sua aplicação.
Renitherm® PMA 600HD e PMA 1200HD podem ser aplicados até uma espessura úmida máxima de
1.2 mm compreendidas por demão. Atingir esta espessura úmida máxima pode depender de outros
fatores do local de aplicação.
Consulte nossa equipe para orientações em casos de aplicação de espessuras úmidas elevadas ou
aplicações off-site.

Produto fabricado por AUDAX-Keck GmbH (Alemanha) e distribuído exclusivamente
em todo o território brasileiro pela CKC do Brasil Ltda (Brasil).

Desde 1998 a CKC é referência no mercado brasileiro de produtos para proteção passiva contra
o fogo, representando com exclusividade no país os melhores produtos existentes no mercado
internacional, garantindo a proteção necessária com a tecnologia mais avançada existente e
com os mais elevados padrões mundiais de qualidade e segurança.

