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FINITI
UREPÓXI
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Quer saber o que ela pode
fazer pelo seu trabalho?
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1) Vídeo
Assista ao vídeo da FINITI UREPÓXI 24 que comprova sua eficiência. O vídeo está anexo ao
email.

2) Sobre a FINITI UREPÓXI 24.
Tipos de piso:

A alisadora FINITI UREPÓXI 24 foi projetada para espatular pisos do tipo epóxi, uretano, emborrachado e outros acabamentos especiais que necessitam de máquinas
leves para o alisamento.

Desempenho:

Seu desempenho já foi testado pelos maiores fabricantes e aplicadores de pisos do
país. Comprovou-se na prática a eficiência da máquina e seu diferencial: a facilidade
de manuseio, o rendimento por metro quadrado e a diminuição exponencial do
esforço de mão de obra.

Solução:

Segundo profissionais do ramo, a maior dificuldade é a mão de obra especializada
para a aplicação e o desgaste físico dos aplicadores no trabalho em si. Esse desgaste físico dos aplicadores faz com que o ritmo da obra diminua muito com o passar
dos dias. Com a nova alisadora FINITI esses problemas desaparecem.

Estrutura:

A alisadora FINITI UREPÓXI 24 está preparada para espatular o piso de uretano, ou
seja, com o peso adequado para conseguir o resultado desejado e com qualidade. Já
para o espatulamento de epóxi é necessário aumentar o peso da máquina e para fazer
isso é só acrescentar os pesos adicionais projetados para esse fim.

Ideal para:

Por ser uma máquina compacta é ideal para áreas pequenas como portas e escadas
e sua leveza permite uma locomoção fácil dentro da obra.

Tecnologia:

Todos os componentes da alisadora FINITI UREPÓXI 24 foram projetados para possibilitar o melhor desempenho e facilidade no manuseio, além de considerar ambientes
de trabalho e operação segura.

Veja porque você precisa da
FINITI UREPÓXI 24.
Ela foi desenvolvida para
espatular pisos de uretano,
epóxi argamassado e
piso emborrachado.

Piso
Uretano
Descrição.
Revestimento argamassado de tecnologia uretânica, aplicado em
uma única camada, totalmente pigmentada, impermeável, com
grande resistência física, química (ácidos orgânicos e
inorgânicos) e térmica. Tem como características especiais sua
resiliência, resistência a trafego intenso e sua excelente aderência
em diversos tipos de substratos.
Indicações:
Frigoríficos
Petroquímicas
Usinas sucroalcooleiras
Indústria química em geral
Indústrias de alimentos e bebidas
Restaurações
Outros.
Fonte: www.polipiso.com.br

Piso
Argamassado
Epóxi
Descrição
Argamassa de base epóxi, tricomponente, para aplicações em
camadas espatuladas de espessuras variáveis, desenvolvida para
aplicação como revestimento em ambientes de alta agressividade
física e química.
Indicações
Indústria metal-mecânica
Indústria siderúrgica
Concessionárias e oficinas de máquinas pesadas
Indústria têxtil
Indústria automobilística
Outros
Fonte: www.polipiso.com.br

Piso
Emborrachado
Descrição
Aplicação de superfícies de borracha de tecnologia inovadora,
fácil de instalar, antiderrapante, alta absorção de impacto, decorativo e durável.
Indicação:
Piscina
Playground
Escolas
Garagens
Academias
Locais de pratica esportiva
Fonte: www.rubberstone.com.br

4) Benefícios que a compra da FINITI UREPÓXI 24 pode trazer:
1) Exclusividade de mercado: É a única no Brasil a fazer acabamento em pisos cimentícios uretano e epóxi.
2) Peso e estabilidade da máquina: A FINTI UREPÓXI 24 pesa 17 kg, ideal para o acabamento
em piso uretano. E por ser leve, é fácil manuseá-la.
3) Motor Elétrico: Honda 4 tempos próprio para ambiente interno.
5) Alça de içamento para elevação da máquina: A alça de içamento permite facilidade para
locomoção do equipamento pela obra.
6) Máquina testada e aprovada: A POLIPISO DO BRASIL, uma das maiores fabricantes de
produtos para piso do país, testou e aprovou a FINITI UREPÓXI 24.
7) Esforço de mão de obra: Com a FINITI UREPÓXI 24 o rendimento do trabalho não diminui
com o passar dos dias.

Espatular na mão,
nunca mais!

Carrinho
UREPÓXI
O carrinho UREPÓXI da FINITI
facilita o trabalho da aplicação do
produto. A regulagem de nível
permite aplicar o produto na
espessura desejada.

6) Acessórios:

6) Especificações técnicas
Número da patente: EM PROCESSO
Dimensões: 1.500mmx970mmx630mm
Diâmetro nominal: 24“
Tamanho da lâmina: 245mmx130mm
Rotação: 90rpm
Inclinação das lâminas (em graus): 30°
Peso: 17kg
Motor: Honda 4 tempos – potência 1.6 HP
Capacidade do tanque combustível: 0,5 l
Número de lâminas: 3
Rendimento: 500m/dia
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