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As tabelas abaixo contêm nossas soluções de prateleira, à pronta entrega, para as aplicações mais comuns. Caso não encontre 

o que que procura, desenvolvemos soluções customizadas para as mais diversas aplicações, de acordo com as suas 

necessidades. 

RESINAS  (100% sólidos) 

 

Produto Base 
Classe 

térmica 
Proporção Aplicações Características 

Resina 510 

Endurecedor 510 
Epóxi E (120°C) 100/8 

Bombas vibratórias 
submersas, 
impregnações difíceis. 

Ótima penetração, 
baixíssima viscosidade, cura 
a temp. ambiente em 4-6h. 

Resina 511 

Endurecedor 511 
Epóxi E (120°C) 100/8 

Bombas vibratórias 
submersas, 
impregnações difíceis. 

Ótima penetração, 
baixíssima viscosidade, cura 
a temp. ambiente em 4-6h 

Resina 520 

Endurecedor  520H 
Epóxi H (180°C) 100/80/0.5 

Encapsulamento 
(potting) de bobinas, 
rotores e 
transformadores da 
classe térmica H. 

Baixa viscosidade, 
resistência a solventes 
clorados, cura em 2-5h a 
120-140°C. 

Resina 530 

Endurecedor 530 
Epóxi 

B-F (130-
155°C) 

100/33 

Gotejamento de rotores 
de máquinas elétricas e 
eletrodomésticos de alta 
rotação. 

Ótima penetração e poder 
cimentante, cura em 5min a 
100°C. 

Resina 550 

Endurecedor 550 
Epóxi 

B-F (130-
155°C) 

100/40 
Encapsulamentos 
(potting) e impregnações 
em geral. 

Resistência a umidade, boa 
dissipação de calor, cura a 
temp. ambiente (25°C) em 
8h ou a 50-60°C em 1-2h. 

Resina 550C 

Endurecedor 550 
Epóxi 

B-F (130-
155°C) 

100/20 

Encapsulamentos 
(potting) e impregnações 
em geral, com carga 
mineral (redução de 
custo). 

Resistência a umidade, boa 
dissipação de calor, cura a 
temp. ambiente (25°C) em 
8h ou a 50-60°C em 1-2h. 

Resina 555 

Endurecedor 555 
Epóxi F (155°C) 100/40 

Encapsulamentos 
(potting) de peças de 
difícil penetração. 

Baixa viscosidade, cura a 
temp. ambiente (25°C) em 
1-2h. 

Resina 555C 

Endurecedor 555 
Epóxi F (155°C) 100/20 

Encapsulamentos 
(potting) de peças de 
difícil penetração, com 
carga mineral (redução 
de custo). 

Baixa viscosidade, cura a 
temp. ambiente (25°C) em 
1-2h. 

Resina 7942 

Endurecedor 7493 
Epóxi E (120°C) 100/20 

Encapsulamento 
(potting) de placas 
eletrônicas de uso em 
eletrodomésticos. 

Alta resistência térmica, 
química, mecânica e contra 
umidade. Boa penetração. 

Resina P-685 Poliéster F (155°C) 100/1 
Para gotejamento e 
impregnação de rotores 
e estatores. 

Baixa viscosidade, excelente 
cimentação, cura em 10 min 
a 120°C. 
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Vernizes de Impregnação  
 

Produto Base 
Classe 

térmica 
Sólidos Aplicações Características 

Verniz OXI-150 Solvente B (130°C) 32% 
Impregnações em 
geral. 

Secagem ao ar, boa 
cimentação, rapidez de 
secagem. 

Verniz OXI-212 Solvente F (155°C) 40% 
Motores, 
transformadores, 
rotores, geradores. 

Secagem em estufa, 120-
150°C, maior teor de sólidos e 
excelente cimentação. 

Verniz OXI-W330 Água F (155°C) 30% 
Motores, 
transformadores, 
rotores, geradores. 

Verniz base água, não 
inflamável, baixíssimo teor de 
VOC, secagem em estufa (120-
150°C), excelente cimentação. 

Verniz OXI-W450 Água F (155°C) 45% 
Motores, 
transformadores, 
rotores, geradores. 

Verniz base água, não 
inflamável, alto teor de sólidos, 
maior viscosidade, baixíssimo 
teor de VOC, secagem em 
estufa (120-150°C), excelente 
cimentação. 

 


