
HARD FR 117
Argamassa epóxi para reparo de pisos

COMO FUNCIONA O PRODUTO?

O QUE É?

QUAIS PROBLEMAS ESTE PRODUTO RESOLVE?

O Hard FR 117 é uma argamassa 
epóxi de cura rápida para reparo 
de pisos, de alta resistência 
mecânica, composto por resina, 
endurecedor e cargas minerais.

Ao misturar os três componentes obtêm-se uma argamassa, 
em que a resina epóxi e as cargas minerais promovem alta 
resistência mecânica. E o endurecedor proporciona a cura 
rápida do sistema, possibilitando a liberação rápida do 
tráfego.

Disponível em balde plástico de 8 kg.

Este material não é 
indicado para a união 
de concreto novo 
com concreto velho e 
grauteamento.

#DICA

PRINCIPAIS VANTAGENS:

Recuperação e reparo de pisos de concreto

Cura rápida, liberação de tráfego pesado em 
24 horas.

Alta resistência mecânica (40 MPA em 24 
horas e 60 MPA em 7 dias).

Alta resistência a produtos químicos (por 
exemplo: ácido sulfúrico, óleos, gasolina, etc).

60
MPA

Tráfego 
pesado:
24 horas

Tráfego 
leve:
4 horas

ONDE ESTE PRODUTO PODE SER UTILIZADO?

O Hard FR 117 pode ser utilizado, basicamente, em todo 
piso de concreto que precise de reparos, seja na indústria, 
construção ou comércio. Veja alguns exemplos:
• Centros de distribuição/estoque (manutenção de pisos e 

docas).
• Industrias com tráfego pesado (papel e celulose, máquinas, 

bebidas, alimentícia, têxtil, fundição, entre outros).
• Estacionamentos de shoppings centers, supermercados, 

edifícios residenciais e comerciais.

Para esta aplicação indica-se o Hard 
Epóxi Líquido e/ou Hard Epóxi Pastoso.

MKT 09/2017/v1 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem 
aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Material de uso interno, sendo proibida sua divulgação.

Matriz – Joinville/SC
+55 (47) 4009.7209

São Paulo/SP
+55 (11) 5535.5439

Porto Alegre/RS
+55 (51) 3222.4422

hard.com.br

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Para mais informações, consulte a página do produto no site da Hard: www.hard.com.br/hard-fr-117
Lá você irá encontrar: Modo de usar • Boletim técnico • FISPQ • Tabela de rendimentos

http://www.hard.com.br/hard-fr-117

