
Os produtos da série Carbothane 134 proporcionam 
excepcional retenção de cor. Se o projeto ocorrer na 
América do Norte, Europa, ou qualquer outro país 
no mundo, os produtos da série Carbothane 134 
proporcionam altos níveis de desempenho, atendendo 
requisitos de Baixo VOC. Carbothane 134 HG tem 
histórico de fornecimento no mercado norte-americano 
e atende a várias normativas estaduais e federais.  

Carbothane 134 HP é comercializado na Europa e atende 
normativas específicas europeias. As linhas Carbothane 
134 RS e GS são fornecidas ao redor do mundo.
Todos os produtos excedem os requisitos da  
especificação SSPC Paint 36, Level 3 e são fornecidos 
em cores customizadas, permitindo aplicação por 
pulverização convencional, rolo e trincha.

• Offshore
• Óleo & Gás
• Projetos de Energia 

• Tratamento de Água 
• Resíduos Marinhos
• Papel e Celulose 

APLICAÇÕES

Linha Carbothane 134 

Os produtos da série Carbothane 134 são acabamentos acrílicos poliuretanos de
alta qualidade utilizados para embelezamento e retenção de cor e brilho de

estruturas pintadas expostas ao intemperismo.

DETALHES DO PRODUTO



www.viapol.com.br

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

Siga-nos:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alto desempenho        • Intervalos de repintura estendidos         • Aplicação por trincha, rolo ou spray

DESEMPENHO VANTAGENS

Oferta múltipla
de produtos 

Tempos estendidos
para repintura 

Aceita trincha, rolo e 
pulverização convencional 

Escolha de desempenho de acordo
com os requisitos exigidos 

Retoques e repintura podem ser realizados a qualquer 
tempo sem a necessidade de extenso preparo de superfície

Não há restrições no método
de aplicação 

Escolha da melhor solução
de custo-benefício  

Economia em mão de obra e
nos tempos de execução

 Produto user friendly

BENEFÍCIOS

RAZÕES PARA USO DO CARBOTHANE 134

PRODUTO DE QUALIDADE SUSTENTADO POR UM SERVIÇO DE QUALIDADE

• Desde 1947, a Carboline tem sido provedora de soluções para proteção contra corrosão e proteção passiva contra fogo 

• Suporte de vendas e técnico ao redor do mundo 

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

• Certificado IS0 9001

TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM HORAS (QUV) PARA RETENÇÃO DE 75% DO BRILHO

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

134 GS/134 RS

134 HG

134 HP

QUV-A-HOURS 0 500 1. 000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Nota:  
Níveis 1, 2 e 3
são referências
de desempenho
da norma SSPC Paint 36 
para atender a retenção
de brilho até 75%
em relação ao brilho 
original (25% de perda).


