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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É prestada como serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como 

fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. Como 

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

modificada por uma edição mais recente.. 

 

 

 

Gesso cimentício de alta resistência para revestimento de 

placas de isolamento térmico N-Thermon® (parte do sistema 

N-Thermon®) 

Descrição do produto Deplast® é um gesso monocomponente à base de cimento altamente 
elástico e resistente ao fogo (classe Α1) que faz parte do sistema de 
isolamento térmico N-Thermon®. 

Aplicação ➢ É facilmente aplicado no N-Thermon® após a aplicação do N-
Thermon® Primer e da tela de fibra de vidro alcalina N-Thermon® 
90gr como reforço. 

Propriedades/Vantagens ➢ A adição de água proporciona uma mistura, que é facilmente 
aplicada em superfícies verticais por meio de espátula ou máquina 
de rebocar 

 
➢ Alta tixotropia. 

➢ É classificado como tipo GP CS IV, argamassa W1 de acordo com 
ΕΝ 998-1. 

Catarerísticas Técnicas 
 

Aparência / cor da mistura Pó - Branco 

Densidade 1,75-1,80 gr/cm3 

Proporção de mistura com 
água 

20% por peso ou 5 kg de água por saco de 25 kg 

Consumo de mistura fresca 1,5 Kg/m2/mm 

Temperatura para aplicação Minimo: +5°C 

Máximo: +35°C 

Pot life (+25°C) 1 hora 

Resistência à temperatura -10oC a +80oC 

Máx. espessura 1,5 mm por camada 

Instruções de utilização • Aplicar a N-Thermon® Glue em uma área do tamanho do painel, 

usando uma espátula dentada 

• Coloque o painel isolante N-Thermon® com a parte traseira 

marcada no adesivo húmido e estenda bem. Desenrole bolhas de 

ar para os lados 

• Aplique uma camada de N-Thermon® Primer 

• Após 24h aplicar 2 camadas de Deplast® com malha de fibra de 

vidro N-Thermon® Mesh 90gr como reforço. 

• Para aplicações de menor procura no que diz respeito à resistência 
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mecânica, aplicar uma demão de Deplast® sem reforço. Neste 

caso, adicione 1 kg de Revinex® por 25 kg de Deplast®. 

• O acabamento pode ser realizado alisando a superfície com 

espátula de estuque de madeira ou plástico. Esta última operação 

pode ser realizada quando a argamassa começa a endurecer. 

Notas • Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação 

prolongam o tempo de secagem, enquanto altas temperaturas o 

reduzem. 

• Quando utilizado em locais totalmente expostos ao sol, 

recomenda-se umectar durante a secagem da argamassa por 24h, 

principalmente quando prevalecem altas temperaturas. 

• A adição de Revinex® ao Deplast® (1kg Revinex® / 25kg 

Deplast®) melhora as propriedades de adesão da argamassa. 

Embalagem Sacos de papel de 25 kg 

Armazenamento No mínimo 12 meses quando mantido lacrado na embalagem original, 

em local seco e coberto. 

Limpeza de 
ferramentas 

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água 
imediatamente após o uso. 

 
Materiais Auxiliares 

• Revinex®: latas 1kg, 5kg e 18kg 

• Fiberglass: N-Thermon® Mesh 90gr 
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EN 998-1 
Deplast 

Argamassa de rendição de uso geral 
(GP) para uso externo e interno 

Reação ao fogo Α1 

Força compressiva CS IV 

Adesão ≥ 1,0 N/mm2 
FP: B 

Absorção à água  W1 

Coeficiente de difusão de vapor de água μ≤20 

Condutividade térmica 45W/mK 

 


