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Acqua® Primer NP é um primário epóxi de base aquosa 

adequado para sistema de impermeabilização Neoproof® 

Polyurea. 
 

 

Campos de aplicação Acqua® Primer NP é o primário adequado para a preparação de 
superfícies que irão ser revestidas com sistemas de 
impermeabilização Neoproof® Polyurea. Cria uma ligação química 
com a poliureia, contribuindo para uma impermeabilização durável a 
longo prazo. 

Propriedades Primário epoxi de base aquosa com alta aderência. É adequado para 
superfícies de betão, espuma de poliuretano projetado e membranas 
betuminosas com acabamento mineral, que serão revestidas com 
sistemas de impermeabilização Neoproof® Polyurea. 

Cumpre com a regulamentação 2004/42 / EC para a limitação de 
V.O.C. em tintas e vernizes. 

Características técnicas  

Aparência Brilho, cinzento claro 

Densidade (EN ISO 2811.01) Componente Α: 1,17 g/cm3 

 Componente B: 1,13 g/cm3 

Proporção de mistura 
(proporção de peso) 

100Α:40Β 

Consumo 120-160gr/m2,  para uma camada (dependendo da absorção do 
substrato) 

Tempo de secagem (+25°C) 7 horas 

Pot life (+25°C) 1 hora 

Secagem entre demãos 
(+25°C) 

depois de 24 horas 

Temperatura de aplicação +12ºC a +35ºC 

Transitabilidade (+25°C) 24 horas 

Endurecimento total ~7 dias 

Tensão de adesão ≥3 N/mm2 

Instruções de uso Preparação da superfície: A superfície também deve estar livre de pó, 
sujidade, substâncias gordurosas, oleosas e revestimentos antigos.  

Portanto, deve ser descontaminado com recurso a jato de água e, 
posterior, aspiração.  
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 A informação fornecida nesta ficha, relativa às utilizações e aplicações do produto, baseia-se na experiência e conhecimentos da NEOTEX® SA. 

É oferecida como um serviço aos designers e empreiteiros, a fim de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como fornecedor, 

NEOTEX® SA não controla a utilização efectiva do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados da sua utilização. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico que a presente ficha de dados não 

foi modificada por uma edição mais recente. 

Além disso, as imperfeições de novas superfícies devem ser alisadas 
com pulverizador para um menor consumo de material e  alcançar 
melhores propriedades de aderência. 

Aplicação: Acqua® Primer NP ( (20-25% de espessura por peso com 
água) é aplicado numa camada com rolo, trincha ou pulverizador. 
Antes da aplicação, os componentes A e B do primário devem ser 
adicionados e bem misturados completamente com misturador de 
baixa rotação (2-3 minutos). 

Notas • A humidade superficial não deve exceder 6%. Temperaturas 
baixas e humidade elevada durante a aplicação prolongam o 
tempo de secagem, etc. 

• Não deve ser aplicado em condições húmidas, ou se se espera 
que prevaleçam condições húmidas durante o período de cura do 
produto. 

• Neoproof®Polyurea deve ser aplicado 24 horas após a aplicação 
do primário, a fim de se conseguir uma ligação química entre o 
primário e a poliureia. Caso contrário, a superfície do primário 
deve ser raspada antes da aplicação do material de 
impermeabilização. 

• Imperfeições (furos, fendas, etc.), tanto em superfícies novas 
como antigas, devem ser colocadas com massa epóxida Epoxol® 
ou massa de poliuretano Neotex PU Joint, que deve estar 
suficientemente seca 2-3 dias antes da aplicação de Neoproof® 

Polyurea. 

• Deixar passar pelo menos 4 semanas entre a fundição de novas 
estruturas de betão e a sua pintura com o produto. 

Limpeza de ferramentas Utilizar água imediatamente após a aplicação. 

Remoção de manchas Utilizar água quando a mancha ainda estiver fresca e húmida. No caso 
de nódoas endurecidas, utilizar meios mecânicos. 

Embalagem Conjuntos de 7kg (os componentes A e B têm uma proporção fixa de 
peso). 

Estabilidade de 
armazenamento 

3 anos (5-45°C) em latas seladas . 


