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1. OBJETIVO 

 

 O presente relatório tem por objetivo apresentar todas as informações obtidas no 

decorrer dos serviços de substituição do concreto refratário Fireproofing em duas 

pernas do AV-40, pernas 5 e 7 no site da Dow Brasil NE Ltda, localizada no município de 

Candeias (Ba), para uma melhor avaliação do empreendimento. 

       O revestimento, tem como função, durante um incêndio, evitar o colapso de 

elementos estruturais, considerados vitais para operação e segurança de instalações 

industriais.  

      Como partes integrantes deste relatório, apresentamos os dados gerais, as 

atividades realizadas e as diretrizes de segurança do trabalho. Estas informações 

agregadas de forma sistemática oferecem oportunidades de histórico para avaliações 

futuras dos serviços realizados.  

 

2. DADOS GERAIS 

 

• Cliente: DOW BRASIL NE LTDA 

• Contrato: DZYC12028 

• Período de execução do serviço: 06/07 à 28/07/2020 

• Nº de colaboradores envolvidos: 04 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

• Especificações Dow:  

– G15S-8001-00. 

• Procedimento Dow: 

– P-ISOL-004/11; 

• Desenho fornecido pela Dow: 

– B54-A100-012; 

• Procedimentos da Risoterm; 

 

• Ficha de dados técnicos fornecida pelo fabricante. 
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4. POLITICA DA QUALIDADE 

 

• Prezar pela qualidade dos nossos serviços de acordo com especificações do 

cliente e de normas técnicas;  

• Promover a qualificação dos nossos colaboradores estimulando a criatividade, a 

inovação e a utilização de tecnologias adequadas;  

• Promover a melhoria contínua dos nossos processos, superando as expectativas 

dos nossos clientes;  

• Obter resultados produtivos e financeiros satisfatórios, de acordo com padrões 

éticos de conduta social. 

 

 

5. SEGURANÇA NO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL 

 

A Risoterm junto com a equipe da Dow apresentou uma equipe de segurança, 

capacitada e especializada em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 

Ocupacional com a finalidade de analisar as atividades que foram realizadas e suas 

condições ambientais, identificando os possíveis riscos e eliminando ou atenuando essas 

condições evitando eventos indesejados. Cumprimos rigorosamente o Programa de 

Segurança da Dow, bem como o Programa de Segurança da Risoterm.  

O resultado desse trabalho foi a realização das atividades sem nenhum acidente ou 

incidente, tendo os desvios sido corrigidos imediatamente por parte da RISOTERM.   

 

6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Os materiais utilizados foram fornecidos pela Risoterm e estão descritos abaixo:   

 

• Material utilizado para ancoragem do refratário: Tela metálica soldada;  

• Tipo de refratário: Concreto fireproofing PYROCRETE 241.  
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7. PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DA RISOTERM 

 

Para a realização dos serviços foram utilizados os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

 

▪ Martelete elétrico; 

▪ Misturador de concreto; 

▪ Ferramentas manuais diversas: Alicate universal, colher de pedreiro, 

desempenadeira de aço, entre outras. 

8. METODOLOGIA DE TRABALHO  

 

Todas os processos foram realizados conforme instruções presentes na ficha de dados 

técnicos fornecida pelo fabricante. 

 

8.1. Remoção do Fireproofing existente 

 

O refratário antigo foi removido com utilização de martelete elétrico e cavador. Junto 

com o refratário, removeu-se a tela metálica existente. Todos os resíduos foram 

devidamente identificados e descartados nos locais designados pela planta. 

 

Após conclusão da remoção, os equipamentos foram entregues para inspeção. 

 

8.2. Instalação de telas metálicas 

 

Concluídos os serviços de inspeção, jateamento e pintura dos perfis metálicos das 

pernas das esferas, deu-se início à instalação das telas metálicas soldadas em todo o 

perímetro, com finalidade de ancorar o refratário. As mesmas foram fixadas em pinos 

metálicos existentes, utilizando arame em aço inox.  

A tela teve afastamento de 1/3 da espessura do concreto Pyrocrete 241, totalizando 

afastamento de 10mm. 
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8.3. Aplicação do novo Fireproofing 

 

O refratário foi preparado com auxílio do misturador de concreto e ferramentas 

manuais. Foi utilizado colher de pedreiro para aplicação do concreto. Na 1ª etapa foi 

aplicada uma camada de concreto na espessura de 10mm, cobrindo a tela metálica. 

Após um período de 1 a 2 horas de assentamento/secagem do concreto, iniciou-se a 2ª 

etapa, umedecendo e aplicando as outras camadas adicionais até atingir a espessura 

final de 29mm.  

Todo o processo para se atingir a espessura final foi realizado no prazo de 24 horas, 

visando diminuir os riscos de aparecimento de trincas. 

 

9. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO  

Durante a realização dos serviços de isolamento térmico, a equipe da Risoterm manteve 

a limpeza constante das áreas onde realizavam seus serviços, evitando acúmulos de 

materiais em locais de circulação.  

 

10. CONTROLE DE PROCESSO  

A qualidade do serviço foi assegurada através do cumprimento das Instruções de 

Trabalho da Risoterm e especificações da Dow Química.  

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços foram realizados buscando o melhor padrão de qualidade, atendendo 

às técnicas e especificações exigidas pelo cliente e pela boa prática e garantindo a 

performance dos materiais aplicados. A realização dos trabalhos foi beneficiada pela 

seleção de uma equipe qualificada e treinada para a atividade, pelo empenho e 

qualificação técnica da equipe de supervisão e pelo apoio prestado pelos funcionários da 

Dow, durante todo o decorrer dos serviços. 
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A integração desses aspectos nos garantiu uma maior produtividade e melhor 

aproveitamento no prazo e na qualidade da execução. 

 Esperando ter atendido às expectativas, colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que considerem necessários. 

 

 

 

 

    Atenciosamente, 

        

 

Larissa Mesquita 

Coordenadora de Obras 
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12. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

                                  

Imagem 01: Camada de concreto na espessura de 10mm, cobrindo a tela metálica. 
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Imagem 02: Aplicação das camadas adicionais até atingir a espessura final de 29mm 

 

 

 

Imagem 03: Detalhe da base do pé da esfera. 
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Imagem 04: Foto do serviço concluído 
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13. ANEXO 

 

• Fispq do Pyrocrete 241;  

• Ficha técnica do Pyrocrete 241;  

• Certificado de Qualidade do Pyrocrete 241.  
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1. Identificação 
 
Nome do produto:   Pyrocrete 241 
       
Nº de Identificação:   500.001.310 
 
Tipo de produto e uso: Uso industrial. 
 
 
Identificação da empresa: UNIFRAX BRASIL LTDA. Av. Independência, 7033 – Jardim São 

Matheus CEP 13280-000 – Vinhedo / SP – Brasil 
Fone: 0xx19 3322-8017 – Fax: 0xx19 3322-8021 
Email:rbernardes@unifrax.com.br 

 
 
Fornecedor: 
 Carboline Company  
 2150 Schuetz Road 
 St. Louis, MO 63146 
 +1 800-848-4645 
 
     
Telefone de Emergência:  0xx19 3322-8017 (Brasil) 
 
Fone de Emergência 24 horas: CHEMTREC +1 800-424-9300 
      
 
2. Identificação de perigos 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura 
 
Classificação GHS 
Não é uma mistura perigosa de acordo com o Sistema Harmonizado Global (GHS). 
 
2.3 Outros perigos Nenhum. 
 
 
3. Composição e informações sobre os ingredientes da mistura 
 
 

Nome Químico Número CAS 
% Peso 

Menor do 
que 

ACGIH 
TLV-TWA 

ACGIH 
TLV 

– STEL 

OSHA 
PEL-TWA 

OSHA-
CEIL 

Sais de cálcio 65997-15-1 45 10 mg/m3 NA NA NA 

Mica 12001-26-2 25 3 mg/m3 NA NA NA 
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Alumina hidratada 21645-51-2 20 10 NA NA NA 

Carbonato de 
cálcio 

1317-65-3 10 15 mg/m3 NA NA NA 

Silicato de alumínio 1332-58-7 5 10 mg/m3 NA NA NA 
 
 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Contato com os Olhos: Se o material entrar em contato com os olhos, abra gentilmente os olhos da vitima. 
Aplique força suficiente para abrir as pálpebras. Lavar imediatamente com água por no mínimo 15 minutos. 
Consultar um médico. 
Contato com a Pele: Em caso de contato, lavar imediatamente a pele com bastante água e sabão 
enquanto remove as roupas e sapatos contaminados. Lavar as roupas antes de usá-las novamente. 
Inalação: Se inalado, remover a pessoa para local com ar fresco. Consultar um médico de os sintomas 
persistirem ou se a exposição foi severa. 
Ingestão: Se ingerido não induzir ao vômito. Procure cuidados médicos imediatos. 
 
4.1 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios. 
Nevoas do produto podem ser irritantes aos olhos e ao sistema respiratório.  
 
4.2 Notas para o médico 
Dados não disponíveis. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
5.1 Meios de extinção 
Nenhum. O produto não apresenta risco de incêndio. 
 
5.2 Perigos específicos da mistura 
Este produto não é combustível e não contribui para intensificar o fogo. Quando envolvido em fogo, o 
produto pode esse decompor e produzir vapores irritantes. 
 
5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio 
Bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e equipamento de proteção completo. Mover 
recipientes expostos ao fogo pode ser feito sem risco para os bombeiros. Se possível, os bombeiros devem 
controlar a água de escoamento para evitar a contaminação do meio ambiente. Enxaguar 
equipamentos contaminados com água e sabão antes de retornar tais equipamentos para o serviço. 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
 
6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência 
 
6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência 
Remover todo o pessoal não essencial para um lugar com vento a favor. Usar equipamento de proteção 
individual. 
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6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência: 
Dados não disponíveis. 
 
6.2 Precauções ao meio ambiente 
Evite que o derramamento escoe para reservatórios de suprimento de água potável, cursos de água e 
esgoto e solo. 
 
6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza 
Recolher e lacrar fortemente o material para o descarte apropriado. Descartar em conformidade com a 
regulamentação local, estadual e federal. 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
7.1 Precauções para manuseio seguro 
Evitar entrar em contato com os olhos, pele ou roupa. Não respirar poeiras. Manter o recipiente muito bem 
fechado quando não estiver em uso. Usar equipamento de proteção individual. Lavar a roupa 
completamente após o manuseio. Usar apenas com ventilação adequada. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo qualquer incompatibilidade 
Manter a embalagem bem fechada. Armazenar em local fresco e seco com ventilação adequada.de 
exposição / proteção pessoal 
8. Controles de exposição e proteção individual 
 
8.1 Parâmetros de controle 
Dados não disponíveis. 
 
8.2 Medidas de controle de engenharia 
Evitar o acumulo de pó em locais fechados.. 
 
8.3 Medidas de proteção pessoal 
 
Proteção dos olhos/face 
Use óculos de proteção ou de segurança com proteção lateral para evitar o contato com os olhos e para 
evitar exposição a poeiras de altas concentrações.  
 
Proteção da pele 
Para contato prolongado ou repetido do produto, recomenda-se o uso de luvas impermeáveis para evitar o 
contato com a pele. Se o material penetrar na pele, trocar as luvas e a roupa. O uso de cremes protetores 
pode ser benéfico para algumas pessoas. Os cremes protetores devem ser aplicados antes da exposição. 
 
Proteção do corpo 
A roupa de trabalho com mangas longas, calças compridas e botas de trabalho devem ser usados. Roupas 
devem ser lavadas antes de sua reutilização.  
 
Proteção respiratória 
Um respirador descartável deve ser usado quando altos níveis de poeira são encontrados. 
Em todos os casos, manter os níveis de exposição abaixo dos limites especificados governamentais (ver 
Seção 15). Veja Manuseio e Armazenamento (ver Seção 7) para informações adicionais.  
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Outros Conselhos 
Referir-se aos limites de exposição regulada de cumprimento obrigatório para cada país. Alguns 
componentes podem não estar classificados pelos limites da UE (União Européia) considerados como 
substâncias perigosas e produtos regulamentados. A empresa publica os limites de exposição listados 
abaixo, os quais servem apenas para referência, baseados no ACGIH Threshold Limit Values (TLV) 
[Valores Limites do Limiar] ou os Limites de Exposição Permissíveis (PEL) da OSHA. 
 
9. Propriedades físicas e químicas 
 

a) Aspecto:     Pó cinza salpicado 
b) Odor:      Característico, poeira 
c) pH:      Dados não disponíveis 
d) Ponto de fusão/ponto 
 de congelamento:    Dados não disponíveis 
e) Ponto de ebulição inicial  

e faixa de temperatura de ebulição: Não aplicável 
f) Ponto de fulgor:    Não aplicável 
g) Taxa de evaporação:   Dados não disponíveis  
h) Inflamabilidade (sólido; gás):  Não aplicável. 
i) Limite inferior/superior de  Limite inferior explosividade%: Não aplicável. 

 inflamabilidade ou explosividade: Limite superior explosividade%: Não aplicável. 
j) Pressão de vapor:   Dados não disponíveis 
k) Densidade de vapor:   Mais pesado do que o ar 
l) Densidade relativa (água =1):  0,12 
m) Solubilidade(s):    Apreciável 
n) Coeficiente de partição- 

n-octanol/água:    Dados não disponíveis 
o) Temperatura de auto-ignição:  Não aplicável 
p) Temperatura de decomposição:  Dados não disponíveis 
q) Viscosidade    Não aplicável 

  
 
10. Estabilidade e reatividade 
 
10.1 Reatividade 
Dados não disponíveis. 
 
10.2 Estabilidade química 
Este produto é estável sob condições normais de armazenamento. 
 
10.3 Possibilidade de reações perigosas  
Não produz reações perigosas. 
 
10.4 Condições a evitar 
Evitar exposição à umidade. 
 
10.5 Materiais incompatíveis 
Agentes fortemente oxidantes. 
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10.6 Produtos perigosos da decomposição 
Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
 
Toxicidade aguda (mistura) 
Não disponível 
 
Toxicidade aguda (componentes) 
 
 

Nome Químico Nº CAS LD50 LC50 
Sais de cálcio 65997-15-1 NE NE 
Mica 12001-26-2 NE NE 
Alumina hidratada 21645-51-2 NE NE 
Carbonato de cálcio 1317-65-3 NE NE 
Silicato de alumínio 1332-58-7 NE NE 

 
 
Corrosão/irritação da pele 
Não disponível. 
 
Lesões oculares graves/irritação ocular 
Não disponível. 
 
Sensibilização respiratória ou à pele 
Não disponível. 
 
Mutagenicidade em células germinativas 
Não disponível. 
 
Carcinogenicidade 
Não disponível. 
 
Toxicidade à reprodução 
Não disponível. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única 
Não disponível. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida 
Não disponível. 
 
Perigo por aspiração 
Não disponível. 
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12. Informações ecológicas 
 
12.1 Ecotoxicidade 
Dados não disponíveis. 
 
12.2 Persistência e degradabilidade 
Dados não disponíveis. 
 
12.3 Potencial biocumulativo 
Dados não disponíveis. 
 
12.4 Mobilidade no solo 
Dados não disponíveis. 
 
12.5 Outros efeitos adversos 
Dados não disponíveis.3. Considerações sobre o descarte 
 
13. Considerações sobre destinação final 
 
13.1 Métodos recomendados para destinação final 
Descartar de acordo com a Regulamentação Ambiental Estadual, Local e Federal. A responsabilidade pelo 
descarte apropriado é do proprietário do resíduo. 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Produto não perigoso para o transporte. 
 
Transporte rodoviário 
 
Classe ADR/RID:    NA 
N° UN:      NA 
Grupo de embalagem:   NA 
Nome adequado a embarques:  NA 
 
Transporte marítimo 
 
Classe IMDG/GGV:   NA 
N° UN:      NA 
EmS-No.:     NA 
Grupo de embalagem:   NA 
Nome adequado a embarques:  NA 
Risco subsidiário a embarcações: NA 
Risco ambiental a embarcações: Não é poluente marinho 
 
Transporte aéreo 
 
Classe ICAO/IATA:    NA 
N° UN:      NA 
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Grupo de embalagem:   NA 
Nome adequado a embarques:  NA 
 
 
15. Informações sobre regulamentações 
 
Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4 da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SSST/MTB Nº 1, DE 11 DE ABRIL DE 1994 
 
16. Outras Informações 
 
A informação desta ficha corresponde ao nosso conhecimento atual e fornece informações quanto à 
proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Não está especificado e não tem propriedades de 
garantia específica. A informação é intencionada e provém de guias gerais de saúde e segurança baseada 
em nosso conhecimento de manipulação, armazenagem e uso do produto. Não é aplicável de forma 
incomum nem a usos fora dos padrões do produto ou onde as instruções e recomendações não sejam 
seguidas. Cabe à empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados 
quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 
 
Lista de referências 
Esta Ficha de Dados de Segurança foi compilada com os dados e a informação das seguintes fontes: 

• Sistema Europeu de Informação de Substâncias Químicas (ESIS) proporcionados pelo Centro 
Comum de Investigações da Comissão Européia em Ispra (Itália). 

• Anexo VI da Diretiva 67/548/CEE do Conselho da União Européia 
• Diretiva 67/548/CEE do Conselho – Anexo I ou a Diretiva 1999/45/CE do Conselho da União 

Européia. 
• Decisão 2000/532/CE do Conselho da União Européia e de seu anexo intitulado “Lista de 

Resíduos”. 
 
ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. 
ATSDR - AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. 
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ECOTOX. 
CAS - Chemical abstracts service; 
EC - European Community; 
EEC - European Economic Community; 
Nº EC - Number of European Commission; 
NE - Não estabelecido; 
TLV - TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) - Limite de exposição para um dia normal de 
trabalho (8 horas) ou uma semana (40 horas); 
ESIS - European chemical Substances Information System); 
EPI - Equipamento de Proteção Individual; 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
OSHA PEL – Occupational Safety & Health Administration Permissible Exposure Limits; 
IDLH - Immediately Dangerous to Life and Health; 
IPVS - Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde; 
HSDB – Hazardous Substance Data Bank 
MSHA – Mine Safety and Health Administration; 
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NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health; 
NA – Não aplicável; 
NE – Não especificado; 
SCBA - Self Contained Breathing Apparatus; 
LC50 (Lethal Concentration – 50%) = concentração letal a 50% da população exposta ao produto; 
EC50 (Effect Concentration – 50%) = concentração que causa efeito em 50% da população teste. O efeito 
não significa morte, mas normalmente diz respeito à capacidade de locomoção (mover ou nadar); 
LD50 (ip) (Lethal Dose – 50% Intraperitonial) = dose letal a 50% da população a qual foi administrada a 
substância (intraperitonial); 
LDLo (Lowest Published Lethal Dose) = Menor dose letal publicada em literatura especializada. 
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PYROCRETE 241 
 
ESPECIFICAÇÃO E SELEÇÃO: 
 
TIPO GENÉRICO: Cimento inorgânico com formulação especialmente desenvolvida para proteção passiva 
contra incêndio. 
 
Descrição: 
 
Pó mono � componente  misturado antes da aplicação com água potável e limpa. Recomendado para proteção 
passiva contra fogo em estruturas metálicas, anteparas navais e fornece tempo extra de resistência ao fogo em 
concretos existentes. As áreas de aplicação podem estar em refinarias, petroquímicas, indústrias farmacêuticas, 
coberturas, fábricas de papéis, offshore plataformas; indústrias para a geração de energia como nuclear � 
cogeração, fábricas, depósitos, prédios institucionais como escolas e hospitais.      
 
Características. 
- Fácil aplicação por spray ou colher de pedreiro. 
- Baixo peso � um terço do peso do concreto e com proteção contra incêndio 
- Excelêntes características físicas � dureza e durabilidade 
- Não Inflamável  - durante ou após a aplicação 
- Não contém amianto � seguindo as seguintes regulamentações EPA e OSHA. 
- Não contém cloreto e sulfeto � não necessita de preparação especial de superfície 
- Boa aderência e alta resistência ao impacto  
- Mono-componente � misturado com água potável no local de aplicação 
- Testes de aplicações externas sujeitas a intempéries foram conduzidos no Underwriters Laboratories, Inc. 
- Fabricado sob controle de qualidade seguindo rígidas normas Carboline de controle de qualidade. 
- Fabrica é periódicamente inspecionada pelo the U.L. 
 
Acabamento 
 
Se uma superfície lisa de acabamento é requerida, isto pode ser obtido através de uma colher de pedreiro, rolo ou 
mesmo através de uma trincha o que pode ser realizado dentro de 1 ou 2 horas após a aplicação final do Pyrocrete 
241. 
 
Primer 
 
Pyrocrete 241 não promove a não previne  a corrosão. O sistema de proteção contra fogo não deve ser considerado 
a parte do sistema de proteção contra corrosão. Onde houver necessidade de aplicação de primer recomendamos no 
mínimo que seja adotado produtos primers que tenham a aderência realizada por um primer classificado pela UL. 
No Brasil contate a Unifrax para saber  a lista de primers recomendados 
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Topcoats 
 
Geralmente não é requerido. Mas em condições severas de atmosferas corrosivas, consulte a Unifrax para a 
seleção do topcoat mais apropriado para a condição atmosférica do local da aplicação. 
Espessuras de aplicação 
A espessura irá depender de alguns fatores como tempo de resistência ao fogo requerido e robustez do perfil 
metálico, consulte a Unifrax para maiores informações. 
 
Temperatura ambiente 
Não recomendamos se aplicar o produto em locais onde a temperatura ambiente exceder a 93oC, mas é importante 
observarmos que o Pyrocrete em condições de incêndio foi ensaido até 4 horas de resistência ao fogo em 
temperaturas em torno de 1.300oC 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS : 
 

Cor  Não uniforme Cinza 
Densidade (média) ASTM E 605 (1) 55 lbs/ft3. =  880 kg/m3 
Dureza (Shore D) ASTM D2240 55 
Resistência a compressão ASTM E 761 817 psi = 57,44 kg/cm2 
Coeficiente de expansão térmica  4.5x10E6(inch/inch°F) 
Bond Strength Unprimed Steel ASTM E 736 > 1146 psf 
Bond Impact ASTM E 760 Aprovado 
Resistência ao Impacto ASTM D 2794  
Deflecção ASTM E 759 Aprovado 
Curvatura Média (resistência) ASTM D 790 502 psi = 35,3  kg/cm2 
Alastramento de Chamas ASTM E 84 0 
Desenvolvimento de fumaça ASTM E 84 0 
Máxima Tensão ASTM D 790 0,0015 in/in 
Corrosão ASTM E 937 0,00 gm/mm2 
Condutividade fator  �k�  ASTM C 177 0,87 BTU in/ hr ft2 oF  para 75 F  
Calor Específico  0,36 BTU/lb oF 
Encolhimento  < 0,5% 
Prazo de Validade (Shelf Life)  2 anos 
Testes adicionais foram realizados e estão disponíveis aos interessados � No Brasil consulte Carborundum 
(1) Secar ao ar em temperatura ambiente. Não acelerar a secagem . Usar ASTM E 605 ( Positive Bead  
Displacement) 
(2) As perdas de material durante a mistura e a aplicação poderão variar, e devem ser levadas em 
consideração quando calculado o consumo de material 
Testes adicionais foram realizados e estão disponíveis aos interessados � No Brasil consulte Unifrax. 
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APROVAÇÕES : 
 
Pyrocrete 241 tem sido ensaiado pelo Underwriters Laboratories, Inc � Chicago � Estados Unidos � e é 
classificado para aplicações no lado interno ou externo. Pyrocrete 241 possui os  seguintes sistemas listados. 
 
ASTM E119 (U.L. 263, NFPA 251) 
 
- Colunas � X732,X733,X735,X736,X743,X744,Y707,Y708 
- Tetos/Coberturas 

P734,P735,P736,P737,P738,P739,P926,P927,P928,P929,G706,G707,G708,J713,J714,J715,716 
- Vigas � N715,N716,N717,N718,N771,N772,N773,N774,N775,S706,S713,S731,S732,S733 
- Pisos � D744,D767,D768,D769,D770,D771,D772,D773,D774,D775,D776,D777,D927,D928 
- Paredes � U704 
 
-    U.L.1709 
- Testado em curvas de elevação de temperatura para fogo de origem de hidrocarbonetos 
- Colnas � XR701, XR702 
TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE GLP 
 
Testado e listado pelo Factory Mutual para tanques de GLP, utilizando 10 mm de espessura sobre o tanque 
metálico fornecendo 2 horas de proteção pessiva contra incêndio, foi realizado inclusive o teste de jato d�água.  
 
Anteparas Navais 
 
Testado pelo Fire Insurers Research and Testing Organization (FIRTO) localizado em Londres � seguindo normas 
standards Inglesas inclusive para fogo de origem de hidrocarbonetos. E é aprovado pelas seguintes classificadoras. 
 
Lloyd�s Register of Shipping � Certificação 
 
- A-30   SVG/F94/095 
- A-60   SVG/F94/096 
- H-30   SAS/F96/670 
- H-60   SVG/F94/097 
- H-120 SVG/F94/098 
- Jet Fire Protection � SAS F020089 
- Three Bar Overblast Test 
 
Códigos 
 
NYC MEA 
- 172-80-M (Colunas) 
- 173-80-M (Colunas W14x233) 
- 174-80-M (Vigas) 
 
Cidade de São Francisco 
- 164 C57.7A 
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Cidade de Los Angeles 
- RR24763 
 
 
EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM : 
 
 

Peso (aproximado) Sacos com 22,7 kgs ou 50 lbs 
750 Sacos/Container de 20�  

Estocagem O material deve ser mantido em local seco, coberto. 
Temperatura e Umidade -29oC  até 66oC 

 0 até 90% de umidade relativa 
Vida Útil ( Shelf Life) 2 anos 

 
 
 

Instruções de aplicação   
 

Substratos e Preparação da Superfície 
 
Geral Antes da aplicação do Pyrocrete 241, certifique-se que o substrato esteja 

totalmente livre de óleo, graxa, condensação ou outros contaminantes. 
  
Aço Deve ser feita uma preparação da superfície do aço antes da aplicação do 

primer, que deverá ser de acordo com a Ficha Técnica do Produto 
considerado ou  recomendado. 

  
Primer de 
fabricação 
Carboline 
para Aço 
Carbono 

Carbozinc  11 
Carboguard 888 
Carbozinc 11 VOC 
Carbomastic 90 
Carbozinc 11 HS 
Carboguard 893 
Rustbond Penetrating Sealer 

  
Aço 
Galvanizado 

Geralmente não há necessidade de se aplicar primer, porém poderá ser 
necessário sob condições corrosivas. Usar Carboline Rustbond 
Penetrating Sealer. 

  
Metais Não 
Ferrosos 

Alumínio, Cobre, etc., devem ser selados com uma camada de Carboline 
Rustbond Penetrating Sealer.  

  
Concreto O selador recomendado é o Carboguard 1340. 
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Tela Metálica e Amarração (quando necessário) 
 
Uma tela metálica galvanizada de 3.4 lbs/yd2 (1.85kg/m2) pode ser pré-curvada e amarrada com arame 
no local de aplicação de acordo com a geometria do perfil metálico. Opcionalmente, pode-se fixar a tela 
metálica através de clips ou pinos metálicos soldados, pode-se também utilizar parafusos. 
 

A. Aplicação Tipo Contorno: Uma tela metálica galvanizada de 1,85 kg/m2 deve ser aplicada no 
perfil metálico ao redor das mesas e em direção a alma do perfil metálico num comprimento 
aproximado de 1.1/2� (3.8cm). Pode-se utilizar uma tela de arame hexagonal (chicken wire) presas 
com clips como uma alternativa para a tela metálica de 1,85 kg/m2.   
A tela metálica deverá ser aplicada em todo perfil metálico quando este perfil tiver dimensões 
superiores á: Mesas superiores a 310mm e alma superiores  a 400mm.Para perfil metálico com 
dimensões inferiores a descrita acima deveremos aplicar a tela metálica ao redor da mesa, sendo 
que a tela deverá ser aplicada numa dimensão de 50mm em direção a alma do perfil metálico. Veja 
desenho anexo ou consulte o  Diretório de Resistência a Incêndio da  U.L. no capítulo de �Materiais 
de Revestimento�. 

B.   Aplicação tipo caixa: uma tela metálica galvanizada de 1,85 kg/m² deve ser aplicada no perfil 
metálico ao redor da estrutura e em direção à alma do perfil metálico, recoberta em 1� (2.5cm) e 
amarrada com arame na face da mesa aproximadamente 12� (31 cm) ao centro. Nas mesas com 
grandes dimensões, é necessário um suporte adicional à tela, para facilidade de instalação. O uso 
opcional de cantoneiras nas bordas pode ajudar no controle da espessura e estética. 

 
C.   Saias de equipamento e superfícies planas: requer que a tela metálica galvanizada de 1,85 
kg/m² seja soldada de 12� a 24� (31-61cm) em direção à alma, dependendo do solicitado. A tela 
deve se sobrepor e ser amarrada com arame. Somente na saia de equipamento, a tela revestida 
com  PVC pode ser usada no lugar da tela galvanizada de 1.85 kg/m². A tela deve ser de 2� x 2� fio 
calibre 20 revestido com PVC conforme fornecido pela Carboline. 
Quando o bate-estacas à mão ou solda forem proibidos, pode ser usado um prendedor pneumático. 
Em áreas muito extensas, juntas de dilatação são feitas através da espessura do Pyrocrete 241. 
Obtém-se esta abertura da junta com o uso da borda de lâmina de trolha ou uma ferramenta 
apropriada. A opção mais viável seria o uso de juntas de plástico. O espaçamento deve ser de 10´ 
(3m), tanto horizontal como verticalmente. 

Equipamentos de aplicação 
 
Misturador Usar um misturador de argamassa para serviço pesado com lâminas com pontas 

de borracha que irão raspar os lados e o fundo do misturador. Um saco de 50 lb. 
(22,7 kg) de Pyrocrete 241 geralmente requer um misturador de volume mínimo 
de 8 ft3 (.23m3). 
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Bombas Fabricante 
 

Essick 
 

Muller 
 

Airtech 
 

Thomsen 
 
 

PFT 
 

Sunspray 
Sunspray 

Modelo 
FM9 

FM5E 
R-Tex 
4AG50 

 
Swinger 

 
PTV 700 

 
 

ZP3V 
 

220 
EZ88 

Tipo 
Rotor 
Stator 
Rotor 
Stator 

 
Pistão 
Dual 

Pistão 
Rotor 
Stator 
Rotor 
Stator 
Rotor 
Stator 

Tamanho 
2L4 

 
 

2L4 2L6 
 

N/A 
 

N/A 
 

2L6 
 

2L4 
Super 
2L6 

  
Colheres de 
Pedreiro 

Podem ser usadas espátulas ou colher de pedreiro normal para reboco.  Uma bóia 
de borracha (rubber float)  também pode ajudar no acabamento. 

  
Compressor Certificar-se de que o suprimento de ar seja de no mínimo 22cfm a 100psi (6.9 

kPa) e maior quando as distâncias forem maiores do que 75� (22m). 
  
Mangueira  Mangueira com ID (diâmetro interno) mínimo de 1� (2.5 cm) e pressão mínima de 

explosão de 300psi. Para comprimentos maiores que 50� (15 m) usar mangueira 
com diâmetro interno de 1.1/2� a 3� (3.8 a 7.6 cm). Não reduzir o diâmetro da 
mangueira em mais de ¼� (7mm) por 25� (7.5m) a não ser com uso de um redutor 
cônico equipado com um acessório giratório. Uma mangueira de 10� (3m) de 
comprimento com ¾� (1.9 cm) de diâmetro interno pode ser colocada na pistola 
para uso como whip (chicote). 

  
Linha Aérea Usar uma linha de ½� (1,3cm) com uma pressão de explosão de 100 psi (6.9 kPa). 
  
Pistolas de 
spray 

Fabricante 
Binks 
Graco 

 
SpeeFlo 

 
 

Plasterers 
 

Air Tech 

Modelo 
7E2 

204000 
 

701 
 
 

NA 
Interno 

Mix 

Ponta Fluida 
47 ou 49 
167331 

3/8� � ½� 
(9mm) 

 
 

3/8� � ½� 
(9mm) 

3/8� � ½� 

Capac. Ar 
3/8� ou ½� 

160658 
3/8� � ½� 
(9mm) 

 
 

NA 
 

NA 
 

Mistura & Diluição 
 
Mistura e 
Diluição 

Adicionar 4. ½  +/- ½ galões (17 +/- 2 litros) de água potável limpa no 
misturador de argamassa com lâminas com ponta de borracha. Com o 
mixer em velocidade bem baixa, adicione o pó e mexa por no mínimo 5 
minutos (10 minutos no máximo) até que a argamassa atinja uma 
consistência homogênea. O total de água não deve exceder a 5 galões 
(19 litros) para cada saco de 50 lb. (22.7 kg). Se o tempo estiver frio, 
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deve-se colocar água morna para facilitar a aplicação. Em épocas 
quentes deve-se usar água fria/gelada. 

  
Densidade A densidade típica molhada / spray é de 74 � 80 lbs./pé3 (1.1 � 1.2 g/cm3). 

A fim de checar as densidades molhadas, encha um copo Dixie de 5 
onças com o material já misturado, alisando o excesso da mistura até 
nivelar com a borda do copo, pesando-o numa balança com escala de 
gramas. Multiplicar o peso em gramas por 0.415 para calcular a 
densidade em lbs/pé3. Se pesado em onças (avdp), multiplicar então o 
peso por 11.77 para obter a densidade em lbs/ft3. Exemplo: Se o copo 
Dixie pesa 190 gramas: Densidade do Bocal Molhado = 190 gramas X 
4.15 = 78,85 lbs./pé3. 

  
Pot Life 
(Vida Útil) 

2 horas a 70°F (24°C) e menos a temperaturas mais altas. A vida útil 
termina quando o material engrossa e torna-se inútil. 

Procedimentos de Aplicação 
 
O Pyrocrete 241 pode ser aplicado por spray e/ou colher de pedreiro. A película formada depende do 
método de aplicação, condições do tempo e equipamento usado. Para aplicação na parte superior, 
recomenda-se uma camada de até ½� (13 mm) cobrindo a tela. Deixar assentar/secar por 
aproximadamente 1 a 2 horas a 70°F (21°C) antes de aplicar as outras camadas. Recomenda-se que a 
espessura total necessária seja aplicada dentro de um período de 24 horas. Se isso não for possível, 
as camadas precedentes devem ser deixadas como pulverizadas (sprayed) ou marcadas (scored) após 
o período inicial de 24 horas. O Pyrocrete 241 deve ser então umedecido com água antes da aplicação 
de camadas adicionais. 
 

 O tempo máximo para se obter a espessura completa é de 3 dias a 70°F (20°C) e com 
umidade relativa de 50%. Isso poderá ser menor em temperaturas mais altas. 

 
 Todas as camadas adicionais são aplicadas monoliticamente no perímetro total  da 

estrutura metálica. 
 

 O Pyrocrete 241 não deve nunca ser aplicado com uma espessura menor do que ¼� 
(7mm) ou cobertura de �nata�. 

 
 
 
 

Condições de Aplicação 
 
 Superfície ou Temperatura 

Ambiente 
Umidade Relativa 

 Mínima Máxima Mínima Máxima 
Interior ou 
Exterior 

 
40°F (4°C) 

 
100°F (38°C) 

 
0% 

 
95% 
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Acabamento 
 
Se houver necessidade de um acabamento mais suave/alisada, isso poderá ser feito com uma colher 
de pedreiro, rolo ou pincel dentro de 1 a 2 horas após a aplicação final do Pyrocrete 241. 
 

Proteção de Superfícies Adjacentes 
 
Superfícies já acabadas deverão ser protegidas de danificações e excesso de spray. Não se aconselha 
o encapsulamento de conduites elétricos de alumínio. 

Cura 
 
O Pyrocrete 241 ainda úmido deve ser protegido da chuva e de água corrente por 24 horas a 70°F 
(21°C). Em baixa umidade, alta temperatura, luz solar direta ou vento, a superfície do Pyrocrete deve 
ser mantida úmida por pelo menos 12 horas aplicando-se vaporização de água ou envolvendo folhas 
plásticas para reduzir a perda rápida de água. 
 
Cuidado: Não começar a trabalhar se a temperatura ambiente correr o risco de ficar abaixo de 35°F 
(2°C) no período de 24 horas após a aplicação. 
 

Topcoating  
 
Revestimento de Selagem � Em ambientes corrosivos, usar um revestimento de selagem apropriado.  
Nesta utilizaremos o Carboguard 1340, que poderá ser aplicado após 24 horas da aplicação final do 
Pyrocrete 241. Consultar a Ficha Técnica do Produto Carbocrete 1340 HS para tempos máximos e 
mínimos de cura. 
 
Top Coat � A dureza da superfície deve ser o mínimo Shore D 40 quando medido com um Durometro 
antes da aplicação do Topcoat. Geralmente, esse tempo mínimo de secagem é de 10 dias a 70°F 
(21°C) e 40 dias a 40°F (4°C) para espessura de 1� (25mm) ou menos. 
 
Selagem � O Carboline Acrilast 570 WB deve ser usado onde ocorrer o término do Pyrocrete 241 com 
o substrato para todas as instalações exteriores. 
 
 
 

Limpeza e Segurança 
 
Limpeza A bomba, o misturador e a mangueira devem ser limpos com água 

potável limpa pelo menos uma vez a cada 4 horas a 70°F (21°C) e mais 
freqüentemente em temperaturas mais altas. O pulverizador de Pyrocrete 
241 úmido deve ser limpo com água potável com sabão ou pura. Se o 
material secar será necessário raspar e/ou lascar para remover. 

  
Segurança 1. Não respirar o pó. O Pyrocrete 241 é cáustico e irrita as membranas 

mucosas. Durante a mistura, usar máscara de proteção contra pó 
aprovada pelo OSHA. 

2. Se houver contato com os olhos, lavar com bastante água de acordo 

mailto:rbernardes@unifrax.com.br
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com as instruções do OSHA. Recomenda-se utilizar óculos de 
segurança. 

3. Lavar a pele com água limpa para evitar irritação. 
  
Cuidado Não se recomenda o encapsulamento de conduite elétrico de alumínio. 
 
 
 
 
 
 

Os melhores dados técnicos sobre o nosso produto estão contidos neste folheto e são verdadeiros e 
atualizados até a data desta publicação e que pode ser mudado sem aviso prévio. Usuários e aplicadores 
devem no Brasil contatar a Unifrax para verificar alguma correção necessária antes da aplicação ou 
compra. Nenhuma garantia está dada ou está implicita neste folheto/Manual. Nós garantimos os nossos 
produtos conforme o controle de qualidade da Carboline � St Louis � the USA. Nós não assumimos 
responsabilidade pela performance ou danos resultante do uso. Lucro cessante ou algo mais está limitado 
ao reenvio dos produtos. NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA PELA CARBOLINE/UNIFRAX EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA EM ALGUM ESTATUTO OU LEI OU OUTRA FORMA INCLUINDO A RESPONSABILIDADE 
DE NEGOCIAÇÃO E QUALIDADE ESPECIAL PARA UMA PROPOSTA EM PARTICULAR. Carboline, 
PYROLITE, PYROCRETE são marcas registradas pela Carboline Company e representadas no Brasil 
pela Unifrax Brasil Ltda 
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CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 
ISSUED BY: CARBOLINE ESPAÑA 

 

MANUFACTURED BY: PERLITA y VERMICULITA, S.L.U. 

 

PRODUCT: PYROCRETE 241 

 

BATCH NUM: 1J0001S to 1J0094S 

 

MANUFACTURING DATE: 13/09/21, 24/09/21 

 

EXPIRY DATE: 13/09/23, 24/09/23 
 

WEIGHT BAG: 22.7 kg 

 

% OF ASHES: 89 % 

 
 

 

 

We certify that the products described above meet the parameters stated in their data sheet 

and the invoice description. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


