


 
Perguntas frequentes sobre Coppercoat 

 
Qual é o tempo de duração de Coppercoat? 
A vida de COPPERCOAT depende de vários fatores, tais como temperatura e salinidade da água. 

No Brasil temos algumas embarcações que estão protegidas com Coppercoat a mais de 9 anos, 

portanto podemos considerar  como 10 anos o tempo de duração na região. Contudo, 

tipicamente no Norte da Europa deve-se esperar o desempenho eficaz durante pelo menos 10 

anos, ao passo que no Mar do Caribe,de 8 a 10 anos seriam mais normais. Muitos dos primeiros 

barcos tratados em 1991 ainda estão desempenhando bem depois de 15 anos! Com uma 

espessura média de 250 mícrons de COPPERCOAT que é aplicado em um tratamento, e uma 

média de corrosão típica de menos de 5 mícrons por ano, é fácil apreciar como este 

revestimento oferece tal duração longa e proteção eficaz. 
 

Coppercoat é caro quando comparado a anti-incrustantes tradicionais?  
Não! A aplicação COPPERCOAT é possivelmente o modo mais rentável de proteger uma 

superfície submersa do crescimento de organismos. Em tratamentos típicos de vida útil de 10 

anos, o custo – somente em termos de consumo do produto – será normalmente apenas de 40 a 

50% do custo de material resultante nos tratamentos convencionais anti incrustantes com 

duração máxima de 1 ano (dependendo de qual marca você usa). Quando comparado com a 

utilização de uma pintura anti-incrustante padrão, os clientes com um barco tratado com 

COPPERCOAT, sairão sem ganhar nem perder tipicamente no ano 2 e logo desfrutarão de muitos 

anos da proteção anti-incrustamento "gratuita". 

Como funciona o Coppercoat? 
COPPERCOATé a combinação de uma resina de epóxi de dois pacotes especialmente 

desenvolvida e cobre puro de 99%. Cada litro de COPPERCOAT contém 2 quilogramas de pó de 

cobre ultra fino, o máximo permitido por lei. Na imersão a água do mar ataca o pó de cobre puro 

exposto, causando a formação de óxido cuproso. Este agente anti-incrustante altamente eficaz 

impede o crescimento até que a superfície degrade mais para se tornar hidrocloreto cúprico. 

Esta forma de cobre final é altamente instável, e é removida pelo movimento do iate, por meio 

disso retirando qualquer acúmulo de lodo ou limo. Isto automaticamente revela uma nova 

superfície de cobre rico, pelo qual o processo recomeça. 

Coppercoat pode ser aplicado a todos os tipos de barcos? 
COPPERCOAT pode ser aplicado a embarcações feitas de praticamente qualquer material. Se, 

por um lado,as embarcações de fibra de vidro não necessitam de fundo preparador (primer), 

barcos feitos de madeira, aço e ferro-cimento também podem ser protegidos após a aplicação de 

um primer apropriado. COPPERCOAT pode ser aplicado com sucesso em praticamente qualquer 

embarcação, independente de seu tamanho e uso, e é, conseqüentemente, vendido tanto para o 

setor comercial quanto para o setor de lazer. 

Como Coppercoat é aplicado e quais ferramentas são necessárias?  
Especialmente projetado para ser fácil de usar, esta cobertura não tóxica e livre de solventes 

deve ser misturada completamente, uma unidade de cada vez, e simplesmente aplicada sobre a 

superfície preparada com rolo (pêlo curto) ou pistola. Um tratamento completo é normalmente 

alcançado com 4 demãos finas, aplicadas uma após a outra, sobre a camada anterior ainda 



“grudenta” e num mesmo dia. 
 

Coppercoat causa qualquer problema quanto à ação eletrolítica / 

galvânica?  
Não. Com a matriz de resina isolando cada esfera de cobre, o revestimento final é inerte e não-

condutivo. Uma corrente não pode passar por COPPERCOAT e este revestimento não causa ou 

promove eletrólise ou a decadência catódica. Conseqüentemente COPPERCOAT pode ser 

seguramente aplicado a estruturas metálicas, tais como quilhas de ferro e estruturas de aço ou 

de alumínio (depois da aplicação de uma primeira demão de epóxi apropriada). A propriedade da 

não-condução elétrica no pó metálico inclusive o cobre foi primeiro descoberta em 1890 por 

Eduard Branley e é conhecida como "o Efeito de Branley". Os anodos de sacrificio devem ser 

instalados na maneira habitual. 
 

Pode Coppercoat ser aplicado seguramente a barcos com motores de 

popa ou unidades de popa? 
Sim. Aplicar COPPERCOAT ao casco de um barco não provocará nenhum efeito a um motor fora 

de bordo ou a um propulsor de popa. Como mencionado na resposta à pergunta prévia, 

COPPERCOAT não causa ou promove a corrosão galvânica. 

 

Qual é a cor de Coppercoat? 
Recentemente aplicado Coppercoat seca com uma cor rica, marrom cobre. Depois da imersão 

Coppercoat oxida-se para uma cor verde escura. Esta modificação em cor comumente toma 

vários meses, dependendo das condições da água. Por causa da quantidade absoluta de cobre 

puro em COPPERCOAT, simplesmente não é possível produzir o revestimento em qualquer outra 

cor. 

Coppercoat protege contra osmose? 
As qualidades impermeabilizantes inerentes ao epóxi asseguram que um tratamento de 

COPPERCOAT ajudará a prevenir osmose em estrutura de fibra de vidro e oferecer proteção 

extra contra corrosão em navios de aço. Contudo para um grau ainda maior de proteção, epóxi 

anti-osmose adicional pode ser aplicado como uma camada de base. 

Pode Coppercoat ser aplicado em cima de revestimentos de barreira de 

epóxi? 
Sim. COPPERCOAT estoca e supre uma variedade cheia de revestimentos de barreira de epóxi 

para uma variedade de substratos e circunstâncias. COPPERCOAT é também compatível com a 

maior parte de outros produtos baseados em epóxi comumente usados para proteção de osmose 

e prevenção de corrosão. 

Como faço para reparar um casco danificado tratado com Coppercoat? 
COPPERCOAT é o anti-incrustante mais resistente à abrasão disponível (como demonstrado pelo 

teste abraser TABAR) e por isso é extremamente durável. Contudo, no caso do revestimento ser 

danificado pode ser simplesmente tocado. 

Quanto tempo leva para aplicar Coppercoat? 
Um tratamento de COPPERCOAT é tipicamente aplicado em um dia, com as múltiplas camadas 

sendo aplicadas “molhado em viscoso”. 

Que manutenção é necessária? 
COPPERCOAT corretamente aplicado continuará a deter incrustantes marinhos por muitos anos. 

A pequena tarefa anual de repintar associada com anti-incrustantes convencionais não é mais 

necessária. Se, ao longo dos meses, uma ligeira acumulação de lodo aparecer, pode ser 



removida por lavagem ou escovagem de pressão. Uma lavagem ou escovagem anual é 

recomendada. Por tanto, normalmente depois de vários anos, a superfície pode  melhorar-se 

sendo lixada levemente com lixa a àgua de grau fino "úmida e seca" ou uma almofada de 

polimento para expor o cobre fresco. 
 

É necessário algum cuidado especial ao levantar um barco tratado com 

Coppercoat?  
Não. Diferentemente da maior parte dos outros anti-incrustantes, COPPERCOAT é um 

revestimento permanente, altamente resistente à abrasão e por isso simplesmente a elevação 

não causará nenhum dano ao revestimento. 
 

Coppercoat é adequado para uso em um iate de corrida? 
Sim. Como COPPERCOAT é uma mistura de pó de cobre puro e de dois pacotes de resina epóxi, 

o revestimento é tanto forte como impermeável. Depois da aplicação o revestimento pode ser 

polido para dar um acabamento de corrida suave, que (como o revestimento é impermeável) é o 

equivalente de uma navegação a seco de um barco – mas com a vantagem de proteção anti-

incrustante que permite que o barco seja mantido à flote. 
 

Vai a suave superfície de Coppercoat fazer o meu barco ir mais rápido?  
Sim. A superfície suave fornecida pelo anti-incrustante epóxi COPPERCOAT ajuda qualquer barco 

a executar seu pleno potencial. Enquanto anti-incrustantes tradicionais absorvem a umidade e 

ficam ásperos dentro de algum tempo, COPPERCOAT conserva a sua superfície impermeável e 

lisa. De fato, muitos proprietários experimentam um aumento na velocidade depois de aplicar 

COPPERCOAT. 

É Coppercoat adequado para marinheiros de reboque / elevação de 

quilhas e amarrações seca? 
Sim. COPPERCOAT é um revestimento de epóxi permanente e por isso diferentemente de 

tradicionais anti-incrustantes, não é afetado por ressecamento. Como é altamente resistente à 

abrasão, COPPERCOAT é a escolha perfeita para amarrações seca e barcos rebocados. 
 
Quão ambientalmente amistoso é Coppercoat?  
Classificado como não-lixiviante, este revestimento altamente eficaz é consideravelmente mais 

amistoso com o ambiente do que anti-incrustantes auto-corrosivos convencionais. O tratamento 

completo é aprovado pela AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE dos Estados Unidos (US EPA) e 

foi testado e aprovado pela Health and Safety Executive, de acordo com a lei britânica e da UE. 

Mantendo o Número de Certificado da HSE 7532 o nosso anti-incrustante é totalmente aprovado 

para o uso tanto por lojistas profissionais como pelo público em geral. Além disso, COPPERCOAT 

totalmente cumpre com a atual (2001) Resolução MEPC. 102 (48) da Organização Marítima 

Internacional (IMO). Dentro do Reino Unido COPPERCOAT é usado pela Agência de Ambiente. 
 

Coppercoat é original?  
Lançado há mais de 15 anos, COPPERCOAT é o anti-incrustante epóxi rico em cobre de longa 

duração original. Como com a maior parte de produtos bem sucedidos, as menores imitações 

apareceram no período interveniente. Apesar das afirmações ousadas, produtos, tais como 

Cupro FF, CopperGuard, Cu17, Halcyon 5000,  Copperbot 2000, Cop-R-poxy (para citar apenas 

alguns) falharam e foram descontinuados. COPPERCOAT é único, tendo sido constantemente 

disponível desde 1991 e é o único revestimento a ter um bem comprovado (não teórico!) tempo 

de vida de 10 anos mais. Isto ajuda a explicar por que mais de 30.000 clientes em mais de 40 

países atualmente usam COPPERCOAT. 

 



AQUARIUS MARINE COATINGS LIMITADA 

FOLHA DE DADOS DA HEALTH & SAFETY 
 
 
 

1.0 REFERÊNCIA DO PRODUTO E COMPANHIA 
 
  Referência do Produto: Pó de Cobre 

Nome/Endereço da Companhia: Aquarius Marine Coatings  Limitada, 
Stone Lane, Industrial Estate, Wimborne, 
Dorset, BH21 1HD  

  Telefone de Emergência:   0044 (0) 1202 888802 
 
2.0 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO PARA COMPONENTES PERIGOSOS 
 
  Cobre (Cu)  Nº CAS: 7440-50-8 
 
3.0 INFORMAÇÃO DE RISCO 
 

Reação potencialmente explos iva com compostos acetilênicos. Reações 
violentas com agentes oxidantes e halogênios. 
 
Exposição por in alação (grandes quantidades) produzirá sintomas 
chamados de Febre do Fumo Metálico, sintomas tipo Influen za que dura 
24-48 horas. 
 
Causará irritação para cima do aparelho respiratório, paladar metálico,  
descoloração da pele e do cabelo. 
 

4.0 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

Inalação Mova a pessoa exposta para o ar fresco 
imediatamente. Se a respiração tiver parado, realize 
respiração artificial. Mantenh a aquecida e em  
repouso. Obtenha atenção médica assim que 
possível. 

 
Ingestão Normalmente não considerada como u m risco 

industrial. Lave a boc a com á gua, se os sintomas 
persistirem obtenha orientação médica. 

 
Contato com a Pele Lave com água a pele con taminada. Obtenha 

orientação médica se ocorrer/persistir irritação. 
 
Em todos os casos, se os sin tomas forem severos, procure a atenção  

de um médico especialista. 



5.0 MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO 
 

Meio de Extinção  Pó de extinção a seco, are ia 
seca, cobertor de fogo. 

Meio de Extinção Proibido Extintores a base d e líquido não devem 
ser usados em metal fundido.  

  Riscos de exposição a gases Nenhum.  
de combustão   

 
6.0 DERRAME E DESCARTE DE SOBRAS 
 

Proteção Pessoal Use máscara faci al, óculos de 
segurança, luvas e calçados protetores. 

Proteção Ecológica Impeça o material de introduzir 
encanamento e tubos. Não use no  
aterro. 

Limpeza / Descarte de sobras Aspire o derra mamento e col oque em 
um container para reciclar ou descartar. 

 
7.0 MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO 
 

Manutenção  Manuseie os pós cuid adosamente para 
minimizar a criação de poeira. Mantenh a 
as embalagens fechadas quando não  
estiverem em us o. Use em área bem 
ventilada. 

Armazenamento  Mantenha as embalagens sela das e na 
posição vertical. As provisões do  
armazenamento geral são adequadas. 

 
8.0 PADRÕES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 
 

Padrões de Exposição   Poeira: 8horas 1 mg/m   
Ocupacional (OES)     15min. 2 mg/m  
   Gás:  8horas 0.2 mg/m  
Ventilação Preferivelmente local de ventilação com 

escape (LEV) deve ser sufic iente para 
manter concentração abaixo do limite de  
exposição ocupacional. 

Equipamento Respiratório Respirador pessoal - tipo de  
cartucho/filtro particular pode ser usado 
onde um LEV adequado não pode se r 
fornecido. 

Proteção dos Olhos Use óculos de segurança o u óculos de 
proteção. 

Proteção da Pele  Recomendado luvas e creme protetor. 



9.0 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

Aparência:     Pó de cor Rosa/Salmão 
Odor:      Nenhum 
PH:      N/A (não avaliado) 
Ponto de Ebulição:   2567ºC 
Ponto de Fusão:    1080ºC 
Flamabilidade:    Não-flamável 
Flamabilidade Espontânea:  Não conhecida 
Propriedades de Explosão:  Não conhecida 
Propriedades Oxidantes:  Não conhecida 
Gravidade Específica:   8.9 
Solubilidade:    Água: Zero  Líquido: Zero 
Especificação Adicional:  Zero 

 
10.0 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Circunstâncias a evitar Pó úmido explodirá se adi cionado a 
metal fundido, mantenha o pó seco. 

Produtos de Decomposição Pode produzir hidrogênio e c ompostos 
de cobre nocivos quand o afetado por  
material impróprio. 

Materiais a evitar Halogênios, brometos, iodetos, cloratos, 
ácido sulfúrico, dióxido de potássio. 

 
11.0 DADOS TOXICOLÓGICOS 
 

O metal por si só é levemente tóxico, os efeitos no sistema humano por 
ingestão/inalação (grandes qu antidades), náusea e vômito, são sintomas 
semelhantes à febre do fumo metálico. 
A poeira irrita o nariz e a traq uéia, em certos indivíduos, o co ntato com a 
pele por longos períodos pode causar irritação e possível dermatite. 
 

12.0 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

Degradabilidade:  Nenhuma informação disp onível até o  
momento.  

Bioacumulação:   Não conhecida 
Toxidade Aqu ática:   Evite a contaminação de rios e solo. 
   Poluente Marinho. 
 

13.0 INFORMAÇÕES DE DESCARTE DE SOBRAS 
 

O descarte do material normalmente é coletado e vendido para reciclagem. 
Confira com a Autoridade Local para método de descarte. 
 



14.0 INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE 
 

Composto Químico - Pó Metálico de Cobre 
Poluente Marinho 
Nº das Nações  Unidas: 3077 (Substância ambientalmente 

perigosa). 
Classe das Nações Unidas: 9 (Mistura de substâncias perigosas). 
Grupo de Embalagem das Nações Unidas: III 
IMDG: Classe 9 
IMDG: Grupo de Embalagem III 

 
15.0 INFORMAÇÕES REGULAMENTARES 
 

Informação de Etiquetagem: IMDG Classe 9 Nº NU 3077 Grupo de 
Embalagem III 

  Substâncias sólidas ambientalmente perigosas N.O.S. 
 
 
16.0 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Treinamento: Os detalhes nesta folha de da dos devem ser 
passados a diante para todos os usuários do 
produto. Treinamento em manutenção de pó 
de cobre. 

 
Restrições de Uso:  Não conhecidas 
 
Ref. Técnica:   Serviços de Química Abstrata (Números CAS) 
 
Legislação do Reino Unido: Ato 1974 de Saúde e Segurança no Trabalho,  

e provisões estatutárias relevantes. 
 Regulamentos químicos (In formações de 

Risco e Fornecimento de Embalagens). 
 Controle de Substâncias  Perigosas para 

Regulamentos de Saúde. 
 
Bibliografia: Guia de observações de Saúde e Segurança  

(Health and Safety) EH/40 
 Croner’s Substâncias Perigosas para a Saúde  
 B.D.H. Folhas de Dados Perigosos 
 Diretiva EEC 91/155 
 MSDS USB Pós Inc 
 



AQUARIUS MARINE COATINGS     

                      
FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARA ÇÃO E A EMPRESA / GARANTIA 

Nomes do Produto   ENDURECEDOR COPPERCOAT 
Grupo do Produto   ENDURECEDOR 
Fornecedor:                  AMC LTD., STONE LANE INDUSTRIAL ESTATE , WIMBORNE, DORSET BH21 1HD ,  

INGLATERRA 
Número de telefone de emergência: 01202 888802  
 

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES 
 Identificação da preparação    SOLUÇÃO DE TETRAETHYLENEPENTAMINA 

Nome Químico     Nº CAS  Nº EEC  Classe                                % de 
Peso 
POLIAMINOAMIDA         Xi R41   30%-
60% 
2,4,6-TRI(DIMETILAMINOMETIL)FENOL  90-72-2  603-069-00-0 Xn;R22Xi; R36/38  1 
1-METOXI-2-PROPANOL    107-98-2  603-064-00-3 R10   9 
ÁLCOOL ISOPROPIL -    67-63-0  603-003-00-0 F;R11   9 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
 Inalação:   Sem gás perigoso, mas evite respirar os gases. 

Contato com a pele: Pode causar sensibilização pelo contato com a pele 
Contato com os olhos: Irritação nos olhos 
Ingestão:   Pode causar irritação no estômago. 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 Inalação:   Mude para o ar fresco. Em caso de dificuldade de respiração ou dor, consulte um médico. 
 Contato com a pele: Lave imediatamente com sabão e água em abundância. 

Contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, enxágue completamente com água em abundância e procure orientação 
médica. 

 Ingestão:   Beba bastante água. Obtenha cuidado médico. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO 
 Meios de extinção apropriados:   Pó seco, espuma, dióxido de carbono (CO2)   

Riscos específicos: O produto por si só não queima, gases tóxicos ou irritantes podem ser produzidos em um incêndio   
Equipamento protetor especial para bombeiros:  No caso de incêndio, usar aparelhagem própria de respiração 
 

6. MEDIDAS DE LIVRAMENTO DE ACIDENTES 
 Precauções pessoais: Use luvas apropriadas e proteção para olhos/rosto 
 Precauções ambientais: Não lave com jato d’água na superfície da água ou em sistema sanitário propagador 

Métodos para limpeza:  Absorva com material absorvente inerte (ex.: areia, sílica gel, a glutinante ácido, aglutinante universal, 
serragem). Remova para um recipiente apropriado para descarte.  

 
7. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO 
 Manutenção:  Use em área bem ventilada, e use luvas e óculos de segurança quando estiver manuseando o produto. 
 Armazenamento:  Não congele. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 
 Nome Químico:      Limites de exposição profissional nacional: 

POLIAMINOAMIDA Exposição à s ubstâncias que não foram assinadas por MELs o u 
OEL’s, deve ser controlada de acordo com a orientação da regra 7 
de COSHH Código Geral Aprovado de Prática. 

2,4,6-TRI(DIMETILAMINOMETIL)FENOL STEL 400 PPM, 980 mg/m  
 LTEL 500 PPM, 1225 mg/m   
1-METOXY-2-PROPANOL 
ÁLCOOL ISOPROPIL - 

 
Medidas de engenharia para reduzir exposição   
Assegure ventilação adequada, especialmente em áreas limitadas 
Equipamento de proteção pessoal: 
- Proteção respiratória:  Em caso de gases perigosos, use uma aparelhagem própria de respiração   
- Proteção das mãos:  Luvas 
- Proteção dos olhos:  Óculos de segurança, óculos de proteção 
- Proteção do corpo e da pele: Creme protetor. Lave a qualquer contato com a pele, com sabão e água em abundância. Remova  

e lave qualquer roupa contaminada. 
Medidas de higiene:  Creme protetor. Lave as mãos antes dos intervalos e imediatamente após manusear o produto 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 Forma:   Líquida 

Odor:   Leve, amoníaco 

 
 

DATA DE REVISÃO: 08/07/02  

 

EMISSÃO 002 

 

REF.: ENDURECEDOR D 
 



Grupo do Produto  ENDURECEDOR 

                      
 
 
 

pH:   12-13    Ponto / alcance de fusão 
Ponto de inflamação:  n/a ºC    Ponto / alcance de ebulição 
Densidade relativa:   (      ºC)     >=      
    

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE  
 Estabilidade:   Estável a condições normais 

Condições a evitar:   Não congele 
Materiais a evitar:   ácidos fortes  
Produtos de decomposição perigosa: não inflamável, mas em produto de temperaturas muito altas pode soltar gases nocivos. 
 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
Toxidade crônica: Até agora nenhuma informação está disponível, contudo ele pode irritar os olhos, pele e parede do 

estômago. 
 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
Mobilidade: Como esta não é uma mistura química, até agora nenhum teste ecológico, foi executado neste 

produto. 
 
13. CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE 

Sobra de resíduos / produtos não usados: Material curado pode ser descartado, como sobra de plástico, material não curado 
e embalagens devem ser  descartados de acordo com os regulamentos do 
conselho local.  

Embalagem contaminada:  
 

14. INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE 
ADR/RID 
 Nº das Nações Unidas: Não classificado  Classe:  Não classificado 
IMO       Poluente marinho:  não 
    Classe: 9  Página IMDG: 
    EMS:   MFAG: 
 Nome próprio de expedição: Não classificado 
ICAO 
    Classe: Não classificado  Nº NU/ID:  
 Nome próprio de expedição: 
 

15. INFORMAÇÃO REGULAMENTAR 
 Classificação de acordo com a diretiva européia em classificação de preparações perigosas 90/492/EEC 
 Contém:   Solução de polyaminoamide 

 
Símbolo (s):   
 
 
 
 
 
 
          Xi – Irritante    
 
R – frase (s)  R36/38 – Irritante para olhos e pele. R43 – Pode causar sensibilização pelo contato com a pele.  
S – frase(s) S24/25 – Evite contato com a pele e olhos. S28 – Após contato com a pele, lave imediatamente com abundância de 

sabão e água.  S45 – Em caso de acidente ou se você se sentir indispost o, orientação médica imediatamente (mostre 
o rótulo quando possível). 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Grupos de produto: 1: Base de Epóxi, 2: Base Epóxi Solvente, 3: Endurecedores de Epóxi, 4: Siste ma de ba se de 
pacote PU 3, 5: Sistema de endurecedor de pacote PU 3, 6: Endurecedor de Revestimentos PU, 7: 
Agregados, 8: Solventes, 9: Acrílicos, 10: Base de Revestimentos PU   

Uso recomendado apenas para uso com o pacote correto Altro base 
Maiores informações:  C.H.I.P 3 2002 

Carriage Regs 2004 
Limites de exposição EH40 2004 

Data da última revisão:   08/02/02 

 
As informações fornecidas nesta Folha de Dados de Segurança estão corretas com o melhor de nosso conhecimento, informação e convicção 
na data de sua publicação. As informações fornecidas são designadas apenas como um guia para manutenção segura, uso, processamento, 
armazenagem, transporte, descarte e liberação, e nã o é para ser c onsiderada como uma g arantia ou especificação de q ualidade. As 
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AQUARIUS MARINE COATINGS     

                      
FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARA ÇÃO E A EMPRESA / GARANTIA 

Nomes do Produto   BASE COPPERCOAT 
Grupo do Produto   BASE 
Fornecedor:                  AMC LTD., STONE LA NE INDUSTRIAL ESTATE , WIMBORNE, DORSET BH21 1HD ,  

INGLATERRA 
Número de telefone de emergência: 01202 888802  
 

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES 
 Identificação da preparação 

Nome Químico      Nº CAS  Nº EEC  Classe                 %  de 
Peso   
BISFENOL A – (EPICLOROHIDRINA) {PRODUTO DE REAÇÃO}    603-076-00-8 Xi; R36/38-43 50 
ÉTER DE GLICIDIL         Xi R36/38-43 4-15 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
 Inalação:   Nenhuma razoavelmente 

Contato com a pele: Pode causar sensibilização pelo contato com a pele 
Contato com os olhos: Pode causar irritação nos olhos com pessoas suscetíveis 
Ingestão:   Prejudicial se ingerido 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 Inalação:   Mude para o ar fresco. Em caso de dificuldade de respiração ou dor, consulte um médico. 
 Contato com a pele: Lave com sabão e água em abundância. 
 Contato com os olhos: Enxágue completamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos e consulte um médico. 
 Ingestão:   Obtenha cuidado médico. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO 
 Meios de extinção apropriados:    Espuma, dióxido de carbono (CO2), substância química seca   

Meios de extinção que não devem ser usados por razões de segurança:  Água pode ser ineficaz   
Riscos específicos:       Gases produzem ardência irritante   
Equipamento protetor especial para bombeiros:  No caso de i ncêndio, bombeiros devem usar aparelhagem 

própria de respiração, e roupa de proteção total 
 

6. MEDIDAS DE LIVRAMENTO DE ACIDENTES  
 Precauções pessoais: Garanta ventilação adequada 
 Precauções ambientais: Não lave com jato d’água na superfície da água ou em sistema sanitário propagador 

Métodos para limpeza:  Absorva com material absorvente inerte (ex.: areia, sílica gel, a glutinante ácido, aglutinante universal, 
serragem)  

 
7. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO 
 Manutenção:  Manuseie e abra o recipiente com cuidado 
 Armazenamento:  Mantenha temperaturas entre 10 e 25º C 
 
8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 
 Nome Químico:      Limites de exposição profissional nacional: 

BISFENOL A - (EPICLOROHIDRINA) {PRODUTO DE REAÇÃO} Exposição à s ubstâncias que não foram assinadas por MELs o u 
OEL’s, deve ser controlada de acordo com a orientação da regra 7 
de COSHH Código Geral Aprovado de Prática. 

ÉTER DE GLICIDIL TWA 8 horas 25 ppm 120 mg/m  
  Não determinado pela H.S.E. 

 
Medidas de engenharia para reduzir exposição   
Assegure ventilação adequada, especialmente em áreas limitadas 
Equipamento de proteção pessoal: 
- Proteção respiratória:  Em caso de gases perigosos, use uma aparelhagem própria de respiração   
- Proteção das mãos:  Luvas, creme protetor 
- Proteção dos olhos:  Óculos de segurança 
- Proteção do corpo e da pele: Evite contato com a pele com produto não curado 
Medidas de higiene:  Lave as mãos antes dos intervalos e imediatamente após manusear o produto 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 Forma:   Líquida 

Odor:   Leve 
       Ponto / alcance de fusão 
Ponto de inflamação: > 150 ºC    Ponto / alcance de ebulição  > 200 
Pressão do vapor:   (20 ºC) 
Densidade relativa:   (20 ºC)     >= 1.12    
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Grupo do Produto  BASE 

                      
 
 
 

Solubilidade da água  (20 ºC)  imiscível  g/l) 
    (20 ºC) 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE  
 Estabilidade:   Estável até o ponto de fusão 

Condições a evitar:   Polimerização violenta pode ser ocasionada por: aminas 
Materiais a evitar:   ácidos fortes e bases fortes 
Produtos de decomposição perigosa: Vapores nocivos inclu em, monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio na 

queimação 
 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 Toxidade aguda:   LD50/oral/taxa=, 7500mg/kg    

Toxidade crônica:   nenhuma 
 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 Persistência / degradabilidade: Evite penetração no subsolo. Não permita material que contamine o sistema do fundo da água 
     A resina epóxi foi classificada pelas Nações Unidas como ambientalmente perigosa. 
 
13. CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE 

Sobra de resíduos / produtos não usados: Material curado pode ser descartado, como sobra de plástico, material não curado 
e embalagens devem ser  descartados de acordo com os regulamentos do 
conselho local.  

Embalagem contaminada: Não reutilize embalagens vazias. 
 

14. INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE 
ADR/RID 
 Nº das Nações Unidas: 3082  Classe:  9 PGIII 
 Nome próprio de expedição: Substância ambientalmente perigosa, líquida, n.o.s., componentes de epóxi 
IMO 
    Classe: 9  Página IMDG: 
    EMS:   MFAG: 
 Nome próprio de expedição: 
ICAO 
    Classe:   Nº NU/ID:  
 Nome próprio de expedição: 
 

15. INFORMAÇÃO REGULAMENTAR 
 Classificação de acordo com a diretiva européia em classificação de preparações perigosas 90/492/EEC 
 Contém:   (Componentes de epóxi: av mol wt < 700), Av mol wt > 700 

 
Símbolo (s):   
 
 
 
 
 
 
          Xi – Irritante     N – Perigoso para o meio ambiente 
 
R – frase (s)  R43 – Pode causar sensibilização pelo c ontato com a pele. R36/38 – Irritante para olhos e pele. R53 – Pode causar 

efeitos adversos de longo prazo no ambiente aquático.   
S – frase(s) S26 – Em caso de contato com os olhos, enxágüe imediatamente com água em abundância e procure orientação 

médica. S28 – Após contato com a pele, lave imediatamente com abundância de.?. S24/25 – Evite contato com a pele 
e olhos. S37/39 – Use luvas apropriadas e proteção para olhos/rosto. 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Grupos de produto: 1: Base de Epóxi, 2: Base Epóxi Solvente, 3: Endurecedores de Epóxi, 4: Sistema d e base de 
pacote PU 3, 5: Sistema de endurecedor de pacote PU 3, 6: Endurecedor de Revestimentos PU, 7: 
Agregados, 8: Solventes, 9: Acrílicos, 10: Base de Revestimentos PU   

Uso recomendado Não divida o pacote, use o pacote de base completo com o  pacote de endurecedor completo, 
provido. 

Maiores informações:  C.H.I.P 3 2002 
Carriage Regs 2004 
Limites de exposição EH40 2004 

Data da última revisão:   27/06/95 

 
As informações fornecidas nesta Folha de Dados de Segurança estão corretas com o melhor de nosso conhecimento, informação e convicção 
na data de sua publicação. As informações fornecidas são designadas apenas como um guia para manutenção segura, uso, processamento, 
armazenagem, transporte, descarte e liberação, e nã o é para ser c onsiderada como uma g arantia ou especificação de q ualidade. As 
informações apenas relatam aos materiais específicos designados e não podem s er válidas para tais materiais usados em combinação com 
outros materiais ou em qualquer processo a menos que especificado no texto.   
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ANTI-INCRUSTANTE COPPERCOAT
PARA A APLICAÇÃO BEM SUCEDIDA DE COPPERCOAT, CERTIFIQUE-SE DE 

LER E SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES COM CUIDADO.  

(Revisão: Publicado em 16 de maio de 2008)

O anti-incrustante Coppercoat da Aquarius Marine Coatings, é baseado em uma resina epóxi solúvel em água a qual 
está fortemente carregada com puro grau (99%) de pó de cobre fino e uma mistura de biocidas. Quando completa-
mente curado, este resistente tratamento de epóxi, que não contém nenhum composto proibido e é completamente 
certificado pela Health and Safety Executive (Nº 7532), forma uma camada durável que oferece excepcional resistên-
cia a resíduos marinhos em longo prazo.  

Preparação da Superfície: 
GRP (Fibra de vidro): Como é comum com todos os revestimentos de epóxi, é importante que a carcaça a ser reves-
tida esteja bem preparada. Todas as superfícies devem estar limpas de tudo que contamina inclusive sujeira, pó, 
graxa, ferrugem ou pintura solta. Os revestimentos de epóxi de pacote duplo tais como Coppercoat, devem ser aplica-
dos às carcaças sadias e permanentes - por conseguinte todas as superfícies devem estar limpas de quaisquer 
revestimentos de pintura de pacote único ou anti-incrustante convencional previamente aplicados. O melhor modo 
para alcançar isto é limpar com jato de baixa-pressão o lodo do casco, entretanto a pintura velha pode ser removida à 
mão. Finalmente, o casco deve ser raspado para prover um bom perfil para a nova camada de epóxi. O método mais 
eficiente é usar uma lixadeira elétrica orbital aleatória, com 60 a 120 discos graduais e papel. Remova o pó resultante 
antes de proceder com a aplicação de Coppercoat - usando um pincel macio ou pano. O casco pode ser lavado com 
água fresca, mas certifique se é permitido secar antes de prosseguir. De modo algum, limpe o casco com qualquer 
solvente ou produtos à base de óleo (como Acetona).

Ferro, Aço, Alumínio, Ferro-Cimento, Madeira: Todos podem ser tratados igualmente com sucesso com Coppercoat. 
Porém, uma vez que estas carcaças foram limpas, elas devem ser preparadas com o sistema de epóxi apropriado 
antes de prosseguir com a aplicação de Coppercoat. Maiores instruções podem ser obtidas de Aquarius Marine 
Coatings, assim como uma variedade completa das primeiras camadas de epóxi necessárias.

Misturando: 
Coppercoat é provido em três partes; Pacote A (resina), Pacote B (endurecedor), e uma bolsa de pó de cobre fino. 
Diligentemente misture o Pacote A com o Pacote B em um recipiente de plástico de tamanho apropriado, e então 
continue misturando enquanto cuidadosamente adiciona o pó de cobre. Mexa até que uma mistura completamente 
homogênea seja obtida, com todo o cobre contido em suspensão. Nota: durante o tempo de vida da mistura do pote, o 
cobre pode assentar no fundo do balde de mistura - por conseguinte certifique de mexer o produto regularmente para 
manter a suspensão do cobre.

Tempo de Vida do Pote: 
O tempo de vida da mistura do pote de Coppercoat é 60 minutos a 10 graus Centígrados, 45 minutos a 20 graus 
Centígrados e 30 minutos a 30 graus Centígrados. Nunca misture mais produto do que pode ser aplicado facilmente 
dentro do tempo disponível. Nós recomendamos que Coppercoat seja misturado  uma unidade do litro por vez.

Diluindo: 
Coppercoat só deve ser diluído com Iso-Propanol (disponível na Aquarius Marine Coatings). Sob circunstâncias 
normais Coppercoat pode ser diluído (se necessário) por 5% para aplicação com rolo. Até 10% do diluidor pode ser 
adicionado para aplicação com spray.

Condições Ambientais: 
Não tente aplicar Coppercoat se o ambiente ou as temperaturas do casco estiverem abaixo de 8 graus Centígrados. 
Com o epóxi sendo solúvel em água até ser curado, proteja o casco de chuva por 48 horas.
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Aplicação

  O produto deve ser sempre aplicado diretamente após ser misturado. Não tente aplicar Coppercoat com pincel. Para 
aplicação com rolo, devem ser usados mohair simulado de pêlo curto ou bucha de espuma neoprene de alta quali-
dade (mas não rolos de espuma com fundo de papelão para serviços leves). Coppercoat também pode ser aplicado 
por spray convencional – por favor, contate Aquarius Marine Coatings para maiores detalhes.

  Sob circunstâncias normais um mínimo de quatro camadas é necessário. A segunda, terceira e quarta camadas 
devem ser aplicadas assim que a camada anterior permitir – isto é, após aproximadamente uma hora a 20 graus 
Centígrados. Para garantir uma ligação química satisfatória entre as camadas, todas as camadas exigidas devem ser 
aplicadas consecutivamente em um único dia. Observação: na maioria dos barcos, até que a primeira camada tenha 
sido completada, o ponto inicial está suficientemente curado para aceitar a segunda camada – consequentemente a 
aplicação do sistema de Coppercoat é contínua. Se a embarcação a ser tratada for muito grande para ser pintada 
com todas as camadas em um dia pela mão-de-obra disponível, simplesmente trate uma seção de tamanho mane-
jável – aplique todas as camadas a esta seção do início ao fim em um dia, antes de ir mais adiante com uma seção 
numa data posterior. Se qualquer produto sobrar após as quatro camadas terem sido aplicadas, continue a aplicação 
até ela ser toda usada – isto garantirá que a profundidade correta de cobre seja presente. Nunca tente aplicar uma 
camada muito densamente porque isto resultará em curvatura e corrimentos. Apesar de a cura total ser obtida após 5 
dias, o revestimento estará pronto para ser lançado à água após 72 horas a 20 graus Centígrados. A velocidade da 
cura será mais rápida em condições mais quentes, e mais vagarosa em condições mais frias. Os barcos tratados vão 
se beneficiar de ter a superfície de Coppercoat curada ligeiramente polida com papel fino "wet and dry" ou lixa antes 
da imersão – isto irá expor o pó de cobre e crescerá a potência imediata do anti-incrustante. Este processo é particu-
larmente benéfico em áreas de alta incrustação.

Taxa de Cobertura:
A taxa de cobertura efetiva para uma aplicação concluída é de 4 metros quadrados por litro. Portanto, um casco de 40 
metros quadrados em área, precisará de 10 litros de Coppercoat no total para um tratamento completo.

Vida de Prateleira:  
12 meses em potes lacrados a 20 graus Centígrados. A vida de prateleira será encurtada se armazenado em 
condições mais quentes. Mantenha protegido de congelamento.

Limpeza do Instrumento:
Se a epóxi ainda não tiver sido curada, o equipamento pode ser limpo em água morna. Se necessário use diluidores 
de Iso-Propanol. Não use solvente Stoddard (White spirit), nafta ou espíritos metilados.

Manutenção:
Quando corretamente aplicado, este tratamento anti-incrustante de epóxi de longa vida, deve continuar desin-
crustando sujeiras marinhas por muitos anos para que a pequena tarefa anual de repintar, como associado com 
anti-incrustantes convencionais, não seja mais necessária. Áreas danificadas podem ser retocadas conforme 
necessário. Se, ao longo dos meses, uma leve acumulação de lodo aparecer, este pode ser removido por lavagem a 
jato ou escovação. Uma lavagem ou escovação anual é recomendada. Eventualmente, após vários anos, a superfície 
pode precisar ser levemente lixada com um grau fino de papel “wet and dry” ou uma lixa para cobre fresco exposto.

Precauções:
Siga boas práticas de higiene habituais e elimine da pele qualquer produto imediatamente, antes dele curar, usando 
sabão e água morna. Quaisquer respingos nos olhos devem ser lavados imediatamente com água limpa em abundân-
cia e deve ser procurada orientação médica. Leia os rótulos de perigo.

Se você está com alguma dúvida a respeito do uso ou aplicação de Coppercoat, por favor, contate Aquarius Marine 
Coatings Ltda. para maiores orientações e informações.
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Preparação da Superfície Coppercoat

GRP (Fibra de vidro): Como é comum com todos os revestimentos de epóxi, é importante que a carcaça a ser revestida 
esteja bem preparada. Todas as superfícies devem estar limpas de tudo que contamina inclusive sujeira, pó, graxa, ferru-
gem ou pintura solta. Os revestimentos de epóxi de pacote duplo tais como Coppercoat, devem ser aplicados às carcaças 
sadias e permanentes - por conseguinte todas as superfícies devem estar limpas de quaisquer revestimentos de pintura de 
pacote único ou anti-incrustante convencional previamente aplicados. O melhor modo para alcançar isto é limpar com jato 
de baixa-pressão o lodo do casco, entretanto a pintura velha pode ser removida à mão. Finalmente, o casco deve ser 
raspado para prover um bom perfil para a nova camada de epóxi. O método mais eficiente é usar uma lixadeira elétrica 
orbital aleatória, com 60 a 120 discos graduais e papel. Remova o pó resultante antes de proceder com a aplicação de 
Coppercoat - usando um pincel macio ou pano. O casco pode ser lavado com água fresca, mas certifique se é permitido 
secar antes de prosseguir. De modo algum, limpe o casco com qualquer solvente ou produtos à base de óleo (como 
Acetona).

Ferro/Aço: Ferro nu ou aço devem ser revestidos primeiro com uma primeira camada de epóxi de pacote duplo antes de 
uma aplicação de Coppercoat. Como é comum com todos os revestimentos de epóxi, é importante que a carcaça a ser 
revestida esteja bem preparada. Todas as superfícies devem estar limpas e livres de óleos, bactéria ou crescimento de alga 
e pinturas de pacote único ou revestimento previamente aplicados. Para um ótimo desempenho, e quando possível devem 
ser jateadas com um mínimo do Swedish Standard (Padrão Sueco) SA 2.5. Aonde o jateamento não for possível, devem 
ser usados escovamento com fio mecânico e esmirilhamento para alcançar um padrão de preparação similar. Nós recom-
endaríamos aplicar aproximadamente 500 microns dos nossos sólidos 100%, epóxi sem solvente, Hycote 152. Isto é 
normalmente alcançado com 4 camadas quando aplicadas com rolo. A aplicação de Coppercoat pode então também ser 
aplicada ao Hycote 152 no dia seguinte, enquanto a superfície ainda estiver “viscosa” ou uma vez que o Hycote estiver 
totalmente curado e levemente lixado. Se a embarcação estiver sido revestida recentemente com epóxi de pacote duplo de 
alta qualidade, então Coppercoat pode ser aplicado diretamente a esta carcaça, uma vez que ela tiver sido completamente 
limpa e lixada usando papel abrasivo de 180graus. Remova o pó resultante antes de proceder com a aplicação de Copper-
coat - usando um pincel macio ou pano. O casco pode ser lavado com água fresca, mas certifique se é permitido secar 
antes de prosseguir. De modo algum, limpe o casco com qualquer solvente ou produtos à base de óleo (como Acetona).

Alumínio: Alumínio deve ser revestido primeiro com uma primeira camada de epóxi de pacote duplo antes de uma aplica-
ção de Coppercoat. Como é comum com todos os revestimentos de epóxi, é importante que a carcaça a ser revestida 
esteja bem preparada. Todas as superfícies devem estar limpas de tudo que contamina inclusive sujeira, pó, graxa, ferru-
gem ou pintura solta. A melhor maneira de alcançar isto é uma jateada leve com abrasivo ou lixar com papel abrasivo de 
120 graus. Nós recomendaríamos aplicar aproximadamente 500 microns dos nossos sólidos 100%, epóxi sem solvente, 
Hycote 152. Isto é normalmente alcançado com 4 camadas quando aplicadas com rolo. A aplicação de Coppercoat pode 
então também ser aplicada ao Hycote 152 no dia seguinte, enquanto a superfície ainda estiver “viscosa” ou uma vez que o 
Hycote estiver totalmente curado e levemente lixado. Se a embarcação estiver sido revestida recentemente com epóxi de 
pacote duplo de alta qualidade, então Coppercoat pode ser aplicado diretamente a esta carcaça, uma vez que ela tiver sido 
completamente limpa e lixada usando papel abrasivo de 180graus. Remova o pó resultante antes de proceder com a 
aplicação de Coppercoat - usando um pincel macio ou pano. O casco pode ser lavado com água fresca, mas certifique se é 
permitido secar antes de prosseguir. De modo algum, limpe o casco com qualquer solvente ou produtos à base de óleo 
(como Acetona).

Madeira: Madeira deve ser revestida primeiro com uma primeira camada de epóxi de pacote duplo de baixa viscosidade 
antes de uma aplicação de Coppercoat. O propósito disto é para “umedecer” a superfície da madeira. Como é comum com 
todos os revestimentos de epóxi, é importante que a carcaça a ser revestida esteja bem preparada. Todas as superfícies 
devem estar limpas de tudo que contamina inclusive sujeira, pó, graxa, ferrugem ou pintura solta. O melhor modo para 
alcançar isto é limpar com jato de baixa-pressão o lodo do casco, entretanto a pintura velha pode ser removida à mão. Nós 
recomendaríamos aplicar aproximadamente 100 microns de nosso sistema de baixa viscosidade, WME 124. Isto é normal-
mente alcançado com 2 camadas quando aplicadas com rolo. A aplicação de Coppercoat seguiria imediatamente enquanto 
a superfície ainda estiver “viscosa”. Se a embarcação estiver sido revestida recentemente com epóxi de pacote duplo de 
alta qualidade, então Coppercoat pode ser aplicado diretamente a esta carcaça, uma vez que ela tiver sido completamente 
limpa e lixada usando papel abrasivo de 180graus. Remova o pó resultante antes de proceder com a aplicação de Copper-
coat - usando um pincel macio ou pano. O casco pode ser lavado com água fresca, mas certifique se é permitido secar 
antes de prosseguir. De modo algum, limpe o casco com qualquer solvente ou produtos à base de óleo (como Acetona).
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