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SOLUÇÕES PARA
MARÍTIMO E OFFSHORE
Linha completa de anticorrosivos e anti-incrustantes
para o segmento Marítimo e Offshore
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Nesse material, apresentaremos os  
seguintes produtos e planos de pinturas.

Tanques
Primer e 
acabamento 
epóxi

Convés 
Primer epóxi + 
Epóxi 
Antiderrapante

Shop Primer
Indicado para aplicação nas  
chapas de aço antes da 
construção, podendo ser  
mantida como tinta de fundo.

Costado externo abaixo 
da linha d’água
Primer epóxi + Selador +
Anti-incrustante

Casaria
Primer epóxi + Acabamento 
Poliuretano

Costado acima 
da linha d’água
Primer epóxi + 
Acabamento 
Poliuretano

A WEG Tintas possui uma linha completa de produtos anticorrosivos e anti-incrustantes para as mais diversas 
aplicações no segmento Marítimo e Offshore. Nossa linha de produtos vai desde um Shop Primer de proteção 
temporária para chapas de aço à anti-incrustantes de alto desempenho com durabilidade de até 5 anos sem 
parada para manutenção.

Soluções para Marítimo e Offshore

Shop Primers para Proteção Inicial da Chapa de Aço

WEGZINC 401
Shop primer de etil silicato de zinco, bicomponente, com 
excelente proteção anticorrosiva. Não interfere no 
processo de soldagem e corte à gás. Certificado pelo 
DNV e Lloyd’s Register para ensaios do tipo shop primer 
resistente à soldabilidade.

Quando usado como parte de um sistema aprovado, este 
material possui as seguintes certificações:
•  Norsok Standard M-501, Surface Preparation and Protec-
tive Coatings Edition 5, Coating System No.1, System No.7A e 
System No.7C
•  Atende resolução IMO MSC.215 (82) para pintura de 
tanques de lastro
•  MED 2014/90/EU, em conformidade com os testes da IMO 
Resolution MSC 307 (88) – Anexos 2 e 5.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Especialmente desenvolvido 
para proteção do aço durante construção e montagem 
em obras novas. Utilizado quando se necessita rapidez no 
processo de soldagem. Confere proteção por até 6 meses.
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WEG TIE COAT
Tinta epóxi poliamida intermediária, bicomponente, livre de 
alcatrão de hulha. Revestimento anticorrosivo de alto 
desempenho para uso abaixo da linha d’água.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Tinta seladora, intermediária, 
indicada para garantir a aderência entre o primer e o anti-
incrustante ou acabamentos. Além de garantir a aderência 
entre os sistemas, o WEG TIE COAT proporciona uma demão 
complementar que aumenta ainda mais a proteção 
anticorrosiva. Pode ser usado em obras novas, de 
manutenção e de reparo.

WEGPOXI CVI 323 
Holding primer / intermediário epóxi de secagem rápida, bicomponente. Adequado para repintura após períodos 
prolongados de intemperismo.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Indicado para uso como primer para proteção do aço jateado antes da aplicação de uma ampla 
gama de produtos. Também pode ser usado como intermediário para aplicação em primers de zinco recém aplicados, a fim de  
prevenir formação de sais de zinco após exposição ao intemperismo e para reduzir porosidades nas demãos subsequentes.

Selador e Primer Reparador

Primers Epóxi de Alta Dureza para Convés (Antiderrapante e Liso)

Primer epóxi Novolac bicomponente, de alta espessura, altos sólidos, 
com função antiderrapante, alta dureza, resistente à água, óleos e sais 
proporcionando uma película de alta textura e consequentemente 
antiderrapante. Baixíssimo teor de solvente (LOW VOC), além de grande 
resistência à abrasão e impacto, também proporciona incomparável 
proteção anticorrosiva, possui excelente dureza superficial e 
impermeabilidade.

• Produto atende a Norma Petrobras N 1374;
• Este produto está certificado como parte de um esquema de pintura 
aprovado de acordo com a Diretiva MED 2014/90/EU, em conformidade 
com os testes da IMO Resolution MSC 307 (88) – Anexos 2 e 5. 

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Utilizado em pisos industriais, escadas, 
passarelas, rampas, heliportos e conveses de 
embarcações. Em offshore, pode ser usado 
em decks, plataformas de exploração 
petrolífera e gás natural.

W-POXI BLOCK ADA 404
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Primer Epóxi TAR FREE (Livre de Alcatrão)

WEG TAR FREE 712 N 2851
Revestimento anticorrosivo livre de alcatrão de alto desempenho para uso acima e abaixo da linha d’água, aplicável em 
uma ou duas demãos em alta espessura.
• Este produto está certificado como parte de um esquema de pintura aprovado de acordo com a Diretiva MED 2014/90/EU, 
em conformidade com os testes da IMO Resolution MSC 307 (88) – Anexos 2 e 5. 
Atende à Norma Petrobras N 2851.

Primers Epóxi da Família WET Surface

Primer e Acabamento Epóxi

Primer Epóxi Rico em Zinco

LACKPOXI 76 WET SURFACE N 2680
Produto sem solvente desenvolvido para aplicação em 
superfícies preparadas por jateamento abrasivo e hidrojateadas. 
Tolerante a superfícies úmidas. Possui certificação para contato 
com alimentos (água potável, alcoólicos, alimentos gordurosos, 
grãos, etc). Atende à Norma Petrobras N2680. Certificado IMO 
PSPC para aplicação em tanques de lastro.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Tanques de lastro e 
combustível, decks, plataformas de exploração petrolífera e 
gás natural, maquinaria de bordo, tubulações, etc.

WEGPOXI WET SURFACE 88 HT
Produto desenvolvido para aplicação em superfícies 
preparadas por jateamento abrasivo e hidrojateadas. 
Tolerante a superfícies úmidas. Possui certificação IMO PSPC 
para aplicação em tanques de lastro.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Pode ser aplicado em altas 
camadas (250 à 500 µm espessura seca) em uma única 
demão, simplificando alguns processos de pintura.

WEGPOXI BLOCK GFD 362
Primer epóxi Novolac bi-componente, de alta espessura e altos sólidos. Formulado com flocos de vidro que proporcionam 
incomparável proteção por barreira, excelente dureza superficial, impermeabilidade, além de grande resistência a abrasão e 
impacto.  

RECOMENDAÇÕES DE USO: Pode ser aplicado em altas camadas (500 a 1000 micrometros de espessura seca) em uma 
única demão, simplificando alguns processos de pintura. Atende à Norma Petrobrás 1374 (ISO 20340) para as condições 
C5-M e Im2.

W-POXI ZSP 315 N 1277
Primer epóxi poliamida bicomponente rico em zinco. O produto oferece proteção anticorrosiva ao aço carbono. Possui 
secagem rápida, incrementando a produtividade. Atende Norma Petrobras N 1277.  

RECOMENDAÇÕES DE USO: Proteção catódica em estruturas e equipamentos sujeitos a ambientes altamente agressivos.

WEGPOXI WET SURFACE 89 PW
Produto aplicável em substratos de aço jateado seco, úmido, 
hidrojateado e com tratamento manual ou mecânico. 
Oferece excelente proteção anticorrosiva em ambientes 
agressivos diversos como convés e costados. Disponível 
também na versão alumínio, proporcionando ainda maior 
proteção anticorrosiva por barreira. Possui certificação para 
contato do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) com 
água potável (nas cores branco e alumínio).

• Este produto está certificado como parte de um esquema 
de pintura aprovado de acordo com a Diretiva MED 2014/90/
EU, em conformidade com os testes da IMO Resolution MSC 
307 (88) – Anexos 2 e 5. 

RECOMENDAÇÕES DE USO: Pintura interna e externa de 
tubulações, tanques de água potável e lastro, decks, 
plataformas de exploração petrolíferas, maquinaria de bordo.
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Características
LACKPOXI 76 WET 
SURFACE N 2680

WEG TAR FREE 
712 N 2851

WEGPOXI WET 
SURFACE 88 HT

WEGPOXI WET 
SURFACE 89 PW

WEGPOXI BLOCK GFD 
362

Teor de VOC (g/l) Sem solvente 250 190 190 60

Sólidos por Volume (%) 93 72 85 83 95

Espessura por demão 
tipicamente aplicada 
(micrometros seco)

150 270 375 225 500

Vida útil da mistura 
(horas à 25°C)

3 5 1,5 4 1,5

Intervalo Repintura 12 h - 5 dias 6 h - 28 dias 8 h - 7 dias 8 h - 15 dias 6 h - 24 h

Método de Aplicação Pistola airless, rolo e trincha
Pistola convencional, 
pistola airless, rolo e 

trincha

Pistola convencional, pistola 
airless, rolo e trincha

Pistola convencional, pistola airless, 
rolo e trincha

Pistola airless, rolo e 
trincha

Principais Usos

Costados abaixo e acima da 
linha d'água, convés, 

máquinas e equipamentos, 
casaria, tanques de lastro e 

água potável. 
Tubulações externas e 

estruturas metálicas em geral 
em estruturas off shore.

Costados abaixo 
e acima 

da linha d'água, 
convés, máquinas 
e equipamentos, 

casaria.

Costados abaixo e acima da 
linha d'água, convés, máquinas 

e equipamentos, casaria, 
tanques de lastro e água potável. 
Tubulações externas e internas, 
e estruturas metálicas em geral 
em estruturas off shore. Pode 
ser aplicado em ampla faixa de 

temperatura de operação de      
5 ºC a 70 ºC.

Costados abaixo e acima da linha 
d'água, convés, casaria, tanques de 

lastro e água potável. Estruturas 
metálicas em geral em construções off 
shore. Ideal para serviços de reforma e 

reparo, mesmo em condição de 
preparação de superfície com 

ferramentas manuais e/ou mecânicas.

Em offshore, pode ser 
usado em decks, 
plataformas de 

exploração petrolíferas 
e gás natural, 

maquinaria de bordo, 
tubulações.

Certificação

Atende Norma Petrobras N 
2680. Atende as exigências 

da Resolução N° 105 da 
Anvisa para contato com 

alimentos. Pré-qualificado de 
acordo com a NORSOK 

M-501, Edição 5, Sistema 1 e 
Sistema 7A.

Atende Norma 
Petrobras N 2851.
Este produto está 
certificado como 

parte de um esquema 
de pintura aprovado 

de acordo com a 
Diretiva MED 

2014/90/EU, em 
conformidade com os 

testes da IMO 
Resolution MSC 307 
(88) – Anexos 2 e 5.

Atende a Portaria do Ministério 
da Saúde N° 2914 no que diz 
respeito a água para consumo 
humano. Atende resolução IMO 
MSC.215 (82) para pintura de 

tanques de lastro. 
Pré-qualificado de acordo com a 

NORSOK M-501, Edição 5, 
Sistemas nº 3 e 7A.

Atende a Portaria do Ministério da 
Saúde N° 2914 no que diz respeito a 

água para consumo humano.
Este produto está certificado como 
parte de um esquema de pintura 

aprovado de acordo com a Diretiva 
MED 2014/90/EU, em conformidade 

com os testes da IMO Resolution MSC 
307 (88) – Anexos 2 e 5.

Pré-qualificado de acordo com a 
NORSOK M-501, Edição 6, Sistema 1.

Produto atende a 
Norma Petrobras N 

1374.
Anexo A - Revestimento 
de Alto Desempenho.

Produto atende a 
Norma ISO 12944-9 
– Condição CX e Im4.

Tubulações e Equipamentos de Chaminé

Tabela Comparativa de Revestimentos Anticorrosivos

W-TERM HPD 364 
(TEMPERATURA ATÉ 220ºC / 428ºF)
Revestimento epóxi bicomponente com excelente resistência 
química e anticorrosiva que são mantidas quando utilizado em 
altas temperaturas.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Indicado para ambientes 
agressivos proporcionando boa proteção anticorrosiva sobre 
aço, isolado ou não. Utilizado em exterior e interior de 
chaminés que operem até 220°C e outros.

W-TERM CVP 655 ZINCO 500°C 
(TEMPERATURA 150ºC / 302ºF ATÉ 500ºC / 932ºF)
Primer a base de silicone modificado pigmentado com pó de 
zinco. 

RECOMENDAÇÕES DE USO: para pintura de chaminés, 
trocadores de calor, tubulações ou outros equipamentos que 
operem a temperaturas entre 150°C e 500°C e que sejam 
tratadas mecanicamente, grau St 3 ou SSPC-SP3.

ETIL SILICATO ZINCO N 1661
(TEMPERATURA ATÉ 500ºC / 932ºF)
Tinta de etil silicato inorgânico de zinco bicomponente. Atende a Norma 
Petrobrás N 1661, oferecendo proteção anticorrosiva galvânica ao aço 
carbono.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Indicado para proteção de estruturas 
metálicas, chapas, pontes, containers, guindastes portuários, 
equipamentos e pintura externa de tubulações, dutos e chaminés que 
operem altas temperaturas.

W-TERM HPA 660 ALUMÍNIO
(TEMPERATURA DE 150ºC / 302ºF ATÉ 600ºC / 1112ºF)
Tinta de acabamento monocomponente à base de silicone modificado, 
resistente à temperatura de até 600ºC, podendo ser aplicado 
diretamente sobre o aço carbono ou sobre tinta etil silicato de zinco 
para maior proteção anticorrosiva.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Indicado para pintura de chaminés, 
fornalhas, caldeiras, trocadores de calor, tubulações ou outros 
equipamentos que operem a temperaturas entre 150°C e 600°C.

* Informações a 25ºC (77ºF)
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Acabamentos Poliuretanos

WEGTHANE HPA 501
Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante 
bicomponente, com excelente durabilidade e repintura 
prolongada.

•  Pré-qualificado de acordo com a NORSOK M-501, Edição 
5, Sistema 1

RECOMENDAÇÕES DE USO: Indicado para pintura em 
áreas acima da linha d’água, costados, casarias e em 
estruturas metálicas, equipamentos de bordo e maquinarias 
diversas.

LACKTHANE N 2677
Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante 
bicomponente, de altos sólidos por volume. Produto 
desenvolvido para compor um sistema de proteção 
anticorrosiva, alto poder de impermeabilização, resistência 
química e resistência ao intemperismo natural. Atende à 
Norma Petrobras N2677.

RECOMENDAÇÕES DE USO: O produto promove uma 
película de alto brilho e resistência química, amplamente 
utilizado na pintura de equipamentos em ambientes 
industriais agressivos, onde se requer resistência e estética. 

Promotor de Aderência para Superfícies Galvanizadas

W-POXI GNP 415
Primer epóxi bicomponente sem 
isocianato e que proporcionam 
excelente aderência, secagem rápida, 
reduzindo o tempo total do processo de 
pintura. 

RECOMENDAÇÕES DE USO: 
Indicado para a pintura de superfícies 
de alumínio, aço galvanizado, fibra e 
aço desengraxado.

WEG FENÓXI
Primer acabamento epóxi fenólico alta espessura, em dois 
componentes com excelente resistência química incluindo 
diversos solventes, ótima resistência anticorrosiva e a 
abrasão. Possui certificação para contato com água potável 
e alimentos alcoólicos.

Epóxi para Contato com Água Potável

RECOMENDAÇÕES DE USO: Indicado para ambientes 
altamente agressivos, proporcionando ótima proteção 
anticorrosiva sobre aço. Altamente recomendado para pintura 
interna de tanques e para armazenamento de água, água 
potável e óleo diesel. 
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O W-ECOLOFLEX SPC foi o primeiro anti-incrustante hidrolítico de autopolimento livre de estanho desenvolvido no mundo. 
Contém um copolímero especial desenvolvido com tecnologia patenteada pela Nippon Paint Marine Coatings. Sua 
performance foi comprovada em mais de 20.000 navios durante um período de operação de 59-61 meses. A WEG Tintas e 
a Nippon consolidaram uma parceria assinando um acordo de cooperação tecnológica e comercial com o intuito de criar uma 
rede de fornecimento global e ampliar os fornecimentos de ambas as companhias.

Tintas Anti-incrustantes de Alta Performance

Linhas Anti-incrustante WEG

Conheça a Linha W-ECOLOFLEX SPC

W-ECOLOFLEX SPC 200Z e 600
As linhas de produto ECOLOFLEX SPC são produzidas com 
tecnologia de autopolimento (SPC - Self Polishing Copolymer) 
Nippon Paint. São utilizadas na pintura de embarcações 
costeiras, navios de águas profundas e plataformas fixas, com 
durabilidade estimada de 36 à 60 meses. A versão SPC HS, 
apresenta maior rendimento com excelente desempenho.

W-ECOLOFLEX 150 HyB
A série ECOLOFLEX HyB foi desenvolvida com a tecnologia 
progressiva patenteada pela Nippon Paint de alta performance 
do copolímero silil acrilato de cobre, que promove uma melhora 
significativa na previsibilidade do comportamento da tinta anti-
incrustante a partir de uma taxa de polimento mais linear 
e de uma baixa camada lixiviada, garantindo a liberação 
controlada dos biocidas ao longo de todo o tempo de serviço.
O aprimoramento da confiabilidade e previsibilidade do 
desempenho oferecido pela série ECOLOFLEX HyB é de vital 
importância para que a velocidade da embarcação seja 
mantida sem aumento do consumo de combustível.
Adicionalmente, graças ao seu alto teor de sólidos, 
a série ECOLOFLEX HyB apresenta alto rendimento, 
resultando em economia de tempo e redução de custos na 
aplicação além de baixa emissão de *VOCs para a atmosfera. 

*VOC trata-se do teor de compostos orgânicos voláteis que a tinta possui.

W-ECOLOFLEX SPC HBR
O ECOLOFLEX SPC HBR é um produto com característica híbrida, uma combinação de copolímero acrilato de 
cobre com resinas sintéticas. Aplicado em embarcações em geral, assegurando excelente e longa performance, 
entre 24 e 36 meses de proteção, proporcionando grande economia de combustível.
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