
DÚVIDAS

DESCRIÇÃO

O Gel Coat foi desenvolvido para aplicação em superfícies de 
fibra de vidro, recomendado para uso em locais que estão 
muito danificados, com a fibra de vidro aparentemente com-
prometida. Nesses casos, com o uso do Gel Coat, é possível 
restaurar o casco, trazendo de volta sua resistência e um 
ótimo acabamento brilhante em diversas cores.
 
        Fabricado em cores conforme solicitação.
    Provem maior resistência para cascos muito danificados.
    Baixo custo em relação a outros tipos de reformas.
    Alta resistência e longa durebilidade.

Para maiores informações consulte a ficha técnica ou entre em contato com a DM Química.

Eu mesmo consigo aplicar esse produto?
   A aplicação do Gel Coat é um pouco mais complicada do que as demais 
tintas, aconselhamos que procure ajuda de um profissional ou solicite um 
orçamento de aplicação com a DM Química.
Toda piscina de fibra deve ser pintada com gel coat?
   Não, o gel coat é utilizado na produção de um casco de fibra de vidro,  
sua utilização garante uma barreira química, um ótimo acabamento es-
tético e serve como base para aplicação de outras tintas. Desta forma 
para repintura de piscinas onde o casco não está danificado é recomenda-
do a utilização da tinta epóxi Calacare PSC da DM Química.

*É recomendado que um profissional especializado efetue a aplicação deste produto.
*Leia atentamente as informações de preparo na ficha técnica.

Secagem

Entre demãos
- 2 horas
Ao toque
- 1 hora
Total
- 7 dias

Acabamento

Aspecto
- brilhante
Cores
- incolor/cores
   (demais consulte)

Rendimento

Gel Coat
- conforme
   formulação

Aplicação

Rolo
- lã (carneiro/sintético)
Pincel
- 75mm a 100mm
Pistola
- consultar
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CONTATO

A DM Química é uma empresa 
especilizada no desenvolvimen-
to e comercialização de produ-
tos para piscinas, pisos e 
proteção passiva. Trabalhamos 
há mais de 10 anos oferecendo 
excelente qualidade técnica e 
confiabilidade.

Nossos produtos são desen-
volvidos com alta tecnologia, 
pensando sempre na facilidade 
de utilização, resistência e dura-
bilidade.

Não sabe como reformar 
sua piscina?

Entre em contato com a gente, 
envie fotos, analisamos a sua 
piscina e indicamos o processo 

correto para reforma.

GEL COAT
Gel Coat Reformulado para Piscinas


