
SeaShield Sistema de Proteção de Estacas Marinhas

Características:

SeaShieldSeaShield 

S

SeaShield 550 Grout Epóxi sendo bombeado na 
“camisa” de fibra de vidro.

Seashield Série 500

Alta resistência à abrasão;

Rápido e fácil de instalar;

Não corrosivo;

Necessita de uma bomba de injeção 

para aplicação;

Grout epóxi de fácil dispersão e 

escoamento;

Excelente adesão ao substrato;

Produzido para ser translucido com 

gel coat claro;

Alta resistência a impacto;

Resistente aos raios UV;

Não exige manutenção.

      érie 500 - pode  ser  aplicado  em  áreas  submersas   e   emersas  com  uma  bomba  de  injeção  ou derramado 

dentro  da  “camisa”  de  fibra  de  vidro.  A  série  500 é estanque,  durável e fornece proteção para estacas de aço, 

concreto e madeira. O sistema é indicado para recuperação de fissuras, trincas ou danos em estacas, principalmente

em estrutura de concreto. 

Sistema de proteção de estacas composto de SeaShield 550 Grout Epóxi e “camisa” de fibra de vidro.



“camisa” de plástico reforçado com fibra de 

vidro de alta qualidade e pelo SeaShield Grout 

Epóxi. As “camisas” são fabricadas com padrão 

de espessura entre 3,17 mm e 4,76 mm, e com 

um sistema de fechamento vertical.             

Espaçadores não corrosivos podem ser usados 

dentro da “camisa” para manter o 

espaçamento apropriado em torno da estaca 

quando o grout epóxi estiver sendo bombeado 

ou derramado.                                            

O SeaShield 550 Grout Epóxi é composto por 

três componentes em uma formulação de 

resina epóxi e agregados dispersantes de água, 

que fornece excelente impermeabilidade e 

reparo em estacas de concreto, aço e madeira. 

O grout epóxi é facilmente bombeado dentro 

da “c am isa” devi do a sua  exce lente 

característica de dispersão e escoamento.    

O SeaShield Série 500 é composto por uma 
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Descrição dos Materiais Utilizados

SeaShield 550 Grout epóxi sendo misturado e 
derramado no interior da bomba

SeaShield   550  Grout  Epóxi  utilizado  para  
recuperação  de trincas no concreto em estacas 
octagonais.

7"
12"

60"

Notas: - Todas as medidas são aproximadas e podem variar 
             de  acordo  com  o  diâmetro  e  comprimento  da
             “camisa”.
           - Desenho fora de  escala.

Rebites ou 
parafusos de 
aço inox 316

“Camisa” de fibra 
de vidro com 
espessura mínima 
de 3,18 mm

Cintas de 
fixação 
nylon

Sobreposição da “camisa”

Aberturas de 
injeção alternadas 
em lados opostos 
da “camisa”

Para múltiplas 
“camisas”
cavidade de 
encaixe onde 
ocorre a selagem

Materiais:

Instruções de Aplicação  

 

 

 

 

 

 

- Mi s tu ra r  o s  componente s  A e  B  

separadamente. Em seguida adicionar o 

agregado (componente C) na mistura com a 

relação de 5:1 em peso de agregado/resina. 

O grout epóxi deverá ser bombeado para as 

estacas com a utilização da mangueira e da 

bomba peristáltica.                                    

- Iniciar a injeção do grout pela abertura da 

“camisa” localizada na parte inferior, isto é a 

injeção deverá ser iniciada sempre pela parte 

de baixo (base da estaca). Como a “camisa” é 

preenchida através de cada abertura, a 

abertura inferior deverá ser tampada para 

injeção pela abertura superior.                     

- O processo de injeção deverá ser continuo, 

exceto quando ocorrer à mudança da injeção 

entr e as ab erturas.  Como opçã o do 

contratante, pode-se injetar aproximadamente 

de 15 a 30 cm pela abertura inferior, esperar 

a cura do material e depois continuar as 

injeções subsequentes.                                 

- Sele o fundo da “camisa” com grout epóxi 

e somente inicie a injeção após a cura 

completa do material.                                 

- Preencha a “camisa” com grout epóxi 

devagar e de forma constante de forma que a 

pressão seja suficiente para preencher todos 

os espaços vazios.                                       

-  Após o processo de injeção e cura do grout 

epóxi todos os suportes temporários utilizados 

deverão ser removidos.                                
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– Antes da aplicação remover óleo, graxa, 

“cracas” ou qualquer outro tipo de material 

que prejudique a aderência do grout a estaca.

- Prepare a superfície da estaca com 

hidrojateamento, jateamento abrasivo ou 

outros métodos aceitáveis. O sistema pode 

ser instalado na zona de variação de maré 

(ZVM) ou posicionado diretamente no solo.

- Para reparos na base da estaca, escavar 

um pouco do solo em torno da base e instalar 

a “camisa”. Para reparos em ZVM instale uma 

plataforma que servirá como base para o 

fundo da “camisa”, fixando a mesma na 

estaca através de cintas.                      

- Posicione a “camisa” em torno da 

estaca e prenda a mesma com o sistema 

de ci nt as  a cada 46 cm  ou com o

especificado.  
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Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

REPRESENTANTE PARA O BRASIL:

Especificações Técnicas

Para maiores informações favor solicitar a ficha técnica de cada produto utilizado no sistema ou entrar em contato conosco

As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento 

teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd. não assumem qualquer responsabilidade por 

rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das 

experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções 

de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.

- A espessura da “camisa” de fibra de vidro é de no mínimo 3 mm e construída 

com camadas de tecido laminado.

- A “camisa” é transparente para permitir inspeção visual durante a injeção do 

grout epóxi.

– A “camisa”  deverá  ter  espaçadores  instalados  e  aderidos  no  interior  da 

mesma, de  forma  a  fornecer  um  espaçamento  mínimo  de  8 mm  entre  a 

“camisa” e a estaca. 

– A “camisa” deverá ter abertura de injeção com  intervalos  que  não  podem 

exceder 1,52m. Para permitir uma excelente  distribuição  do  grout  epóxi as 

aberturas de injeção deverão ser instaladas alternando os lados.

- A “camisa” de fibra de vidro pode ser produzida de forma  única ou  dividida 

em duas partes que poderão ser juntadas durante a aplicação.

- Propriedades da “camisa” de fibra de vidro: 

“CAMISA” DE FIBRA DE VIDRO:

GROUT EPÓXI - Propriedades:

Resistência à tensão         ASTM D638         15,000 PSI 

Resistência a impacto       ASTM D256         20 ft.-lbf/in 

Dureza Barcol                   ASTM D2583       35

Absorção de água             ASTM D570         1% Max

Estabilidade UV                ASTM G23           500h (passa)

Resistência à compressão - 7 dias         ASTM C579      0,07 MPa

Resistência à tensão – 7 dias                ASTM C307      0,02 Mpa

Resistência ao cisalhamento – 7 dias     ASTM C882      0,01 Mpa

Contração após 7 dias de cura              ASTM C531      0,07%

Absorção de água após 7 dias               ASTM C413      0,45%Max

Mistura a 25°C com 5 partes de agregado 
para uma parte da mistura A e B
·Peso específico
·Sólidos por peso

1.11 g/cm³
600 cps

0,98 g/cm³
100 cps

2,5 g/cm³

2,05 g/cm³
100%

Componente A (resina) 
·Peso específico
·Viscosidade

Componente B (endurecedor)
·Peso específico 
·Viscosidade

Componente C (agregado)
·Peso específico

- O grout deverá ser  pré-misturado antes  de  ser  bombeado.  A 
relação    de    mistura    5:1   fornece    um   grout   de   excelente 
escoamento que pode ser bombeado sem segregação e espaços 
vazios entre a estaca e a “camisa”.
- O pot life  da  mistura  é  de  120 min.  a  25°C,  e  passado  este 
tempo, a mistura não poderá ser bombeada

- Propriedades físicas do grout epóxi curado:

- O grout epóxi deverá ser pré-misturado e bombeado com uma 

bomba peristáltica. O equipamento deverá ter a capacidade de 

bombear a mistura através das mangueiras dentro das “camisas”

com uma vazão  de  4 L/ min. ou maior.

- Antes de usar a bomba toda a linha deverá ser lubrificada com 

1 galão de SeaShield lubrificante.

- Todos os componentes do grout epóxi  deverão  ser  estocados 

em áreas cobertas e bem ventiladas, em uma temperatura  que 

deverá estar entre 5°C e 49°C.

- A “camisa” de fibra de vidro deverá ser estocada em uma área 

que   evite  contaminação  e  minimize  possíveis  distorções  ao 

material.

Equipamento:

Estocagem e manuseamento:



TABELA COMPARATIVA LINHA SEASHIELD X MASSA EPÓXI

Superfície de 

Regiões de Aplicação nas Estacas

Controle de espessura/consumo do material

Resistência à Impacto

Durabilidade do sistema

Resistência aos raios  UV

Influência das condições do tempo na aplicação

Agressividade ao meio ambiente

Inspeção do Sistema

Produtividade

Prazo de execução da obra ( ex: 1500 estacas)

Ganhos Indiretos relacionados

Custo final da Obra

Aplicação

Manutenção

Aço, Concreto e Madeira

Áreas submersas e emersas

Possui

Acima de 25 anos

Possui

Aplicável em qualquer condição

Não agride ao meio ambiente

Livre de Manutenção

12 a 16 estacas /dia com equipe de 8 mergulhadores

Entre 5 a 6 meses

Aço, Concreto e Madeira

Áreas submersas e emersas

Não Possui

de 10 a 15 anos

Não Possui

Manutenções periódicas ao longo dos anos

Entre 20 e 24 meses

Nenhum

PROPRIEDADES MASSA EPÓXISEASHIELD 100, 2000FD e HD

Aço: Jateamento Abrasivo (Sa2½) ou Hidrojateamento de
alta pressão ( 30.000 psi - desde que a superfície tenha
sido anteriormente jateada com abrasivo). Concreto: 
hidrojateamento com média pressão ( 10000 a 15000 psi)

Difícil controle, sendo dependente da qualificação 
dos mergulhadores. Perda média de 5 a 10%

Aplicação precisa ser interrompida em condições 
adversas: correnteza, falta de visibilidade da água...

Necessita de rede de coleta 
de resíduos durante a aplicação

Difícil aplicação devido aos "cantos vivos"

Menos paradas por atracação de navios, redução do 
tempo de fiscais na obra, menor risco de acidentes

O mesmo
Sem considerar os ganhos indiretos

3 a 4 estacas/dia c/ equipe de 8 mergulhadores

O mesmo

Hidrojateamento baixa pressão (5000 a 7000psi) 
ou Tratamento Mecânico ( St3)

Não existe perda pois o sistema é todo 
dimensionado para cada tipo de estaca

Fácil aplicação pois a jaqueta é fabricada 
de acordo com cada perfil de estaca

A jaqueta de polietileno pode ser removida para 
inspeção e recolocada sem perda de característica

A massa precisa ser removida p/ inspeção, 
e uma nova massa precisa ser aplicada

Tratamento de Superfície Necessário

Aplicabilidade em estacas não cilíndricas
(quadradas, perfil em I, etc )
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