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Primário epóxi bi-componente, sem solvente, para 

aplicações em pavimentos 

Descrição Primário epóxi, sem solventes, bicomponente para aplicações 

em pavimentos, ideal em casos de substratos com elevada 

porosidade. 

Campos de aplicação • Pavimentos que serão recobertos com revestimentos 

resinosos e sistemas (Epoxol®, Neopox®, Neodur®). 

• Pavimentos e juntas antes de vedá-los com materiais de 
reparação epóxi Epoxol® Putty e Epoxol® Liquid para 
melhoria da adesão. 

• Como aglutinante para argamassas resinosas destinadas 
a nivelamento, reparação, etc. 

 

Propriedades • Excelente adesão em substratos de base cimentícia. 

• Ideal em casos de substratos com maior porosidade. 

• Excelente resistência química 

• Pode ser misturado com areia de quartzo para a criação 
de argamassas de resina multiuso. 

 

Caraterísticas Técnicas 

Aparência Transparente – amarelado 

Brilhante (ao fim da cura) 

Relação de mistura A:B (em peso) 6,5Α:2,5Β 

Densidade (EN ISO 2811-1) 1,16±0,03kg/L 

Tensão de adesão (EN 13892-8) ≥3,0N/mm2
 

Pot Life (+25°C) 25 minutos 

Tempo de secagem (+25°C) 7 horas 

Tempo de secagem entre demãos (25°C) 24 horas 

Endurecimento total ~7 dias 

Consumo 200-300gr/m2 para uma camada (dependendo da 
absorção do substrato) 

 

 
V.O.C. limite acc. to the E.U. Directiva 2004/42/CE para este produto da categoria AjSB “Revestimentos de 

desempenho reativo de dois componentes”: 500g/l (Limite 1.1.2010). V.O.C. conteúdo do produto pronto para usar 

<500g/l 
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Instruções de utilização 

Preparação da superfície: A superfície deve estar estável, limpa, seca, 

protegida de humidade e livre de pó, óleo, e materiais soltos. Mesmo 

em novas superfícies de betão, a preparação mecânica adequada do 

substrato (fresagem, granalhagem etc.) é necessária para suavizar 

irregularidades, abrir poros e criar condições para melhor adesão. As 

superfícies devem ser planas, lisas e contínuas (sem orifícios ou 

fissuras). Caso contrário, devem ser reparadas com materiais 

especificos, como Epoxol® Putty. 

 

Aplicação de primário: Os componentes A e B do Epoxol® Primer 

SF-P são misturados na proporção predeterminada por aprox. 2-3 

minutos com um misturador elétrico de baixa rotação até a mistura 

ficar homogénea. A aplicação pode ser feita com rolo ou trincha. 

 

Alisamento/Reparação: Após misturar completamente os 

componentes A e B do Epoxol® Primer SF-P, areia de quartzo M- 32 

ou M-300 é adicionada sob mistura contínua, na proporção de 1:0,5-

1:2 p/p (dependendo da aplicação) até que a mistura fique 

homogénea. A seguir, é aplicada com espátula lisa sobre o substrato. 

 

Notas 

• Condições de aplicação: Humidade residual no suporte: <4%, 

Humidade relativa: <70%, Temperatura ambiente: +12°C min. / +35°C 

máx. 

• O Epoxol® Primer SF-P não deve ser aplicado em condições húmidas 

ou se for previsível que condições húmidas prevaleçam durante o 

período de cura do produto. 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam o 

tempo de secagem, enquanto altas temperaturas o reduzem. 

• Devido à natureza do material, sua exposição direta e contínua aos 

raios UV pode causar escamação ao longo do tempo. 

• É sempre recomendável permitir pelo menos 4 semanas entre a 

moldagem de novas estruturas de betão e o revestimento com Epoxol® 

Primer SF-P. 

 

Limpeza de ferramentas Utilização do solvente Neotex® 1021 imediatamente após a aplicação. 

 

Remover manchas Solvente Neotex® 1021 quando a mancha ainda está fresca e 

humida. No caso de manchas de secagem total, utilize meios 
mecânicos. 

 

Embalagem Conjunto (A+B) de 9kg em latas de metal (na relação de mistura 

predeterminada de componentes Α e Β por peso)



Epoxol® Primer SF-P 
 

Precauções de Segurança Ver as fichas de segurança 

 

Condições de Armazenamento 2 anos, armazenado na sua embalagem original fechada, ao 

abrigo do gelo, humidade e exposição solar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


