
 
 

Ferrorep® 

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 projetistas e empreiteiros a fim de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como fornecedor, 

NEOTEX® SA não controla a utilização efetiva 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.  

 

Revestimento anti-corrosivo 
 

Campos de aplicação Revestimento anticorrosivo para reforço de armaduras de 
elementos de betão em obras de reparação. Protege da 
corrosão a armadura de betão que se espera que funcione em 
condições de humidade elevada. Tem uma aderência muito 
forte sobre metais, oferecendo durabilidade contra condições 
climáticas extremas e radiação UV. É também adequado para 
uma ponte de união do betão antigo ao betão novo. 

Propriedades • Adesão muito forte em metais 

• Proteção anticorrosiva 

• Durabilidade contra condições climatéricas extremas 

• Alta cobertura  

• Tem a certificação CE, de acordo com a norma EN 1504-
7. 

Características técnicas  

Consumo 50-70gr/metro linear de elemento de reforço para 2 camadas e 
espessura de 1mm (dependendo do diâmetro da haste) e 1,3-
1,5kg/m2 para colagem de betão antigo a betão novo. 

Necessidade de água 35% por peso 

Pot life 60 min. a +25°C 

Densidade (ΕΝ ISO 2811-1:12011) 1,54g/cm3 

Temperatura do vidro Tg (EN 
12614:2004) 

318,0 K 
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Instruções de uso O substrato deve estar limpo, seco e livre de pó, óleo, gordura, 
ou qualquer material mal aderente. Adicionar 1 Kg de 
Ferrorep® em 350 gr de água e mexer muito bem durante 3 
minutos com um misturador de baixa rotação até obter uma 
massa uniforme sem grumos. Deixar a lata durante 5 minutos 
antes da aplicação. O Ferrorep® é aplicado utilizando uma 
trincha em duas camadas. Cada camada é aplicada uma vez 
que a anterior tenha secado. 

Notas 
• Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 

+5°C. 

• O endurecimento total e as propriedades finais 
ocorrem: 7 dias após a aplicação. 

Limpeza de ferramentas Utilizar muita 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 

Cor Terracotta 

Embalagem 1 Kg, 4 kg e 20 kg em recipiente plástico. 

 

Estabilidade de 
armazenamento 

Pelo menos 12 meses no seu recipiente original selado, num 
local absolutamente seco e protegido da geada e da humidade. 

  



 
 

Ferrorep® 

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 projetistas e empreiteiros a fim de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como fornecedor, 

NEOTEX® SA não controla a utilização efetiva 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.  

 

                 

   

 

   

      

      

      

      

    1922     
                

               

NEOTEX S.A. 
          

V. Moira str., P.O. Box 2315 
GR 19600 Área Industrial Mandra, Atenas, Grécia 

          
      14       

                

   

1922-CPR-0386  
DoPNo. Ferrorep /4950-06    

          

   ΕΝ 1504-7    
          

  Ferrorep   
          

       Reforço da protecção anticorrosiva 

    
      

   Revestimento activo 

                

          

  
Protecção contra a 
corrosão  

 : 
Pass     

   
    

   

  Transição vítrea   > +400C   

  temperatura  
 

 

   
    

   

  
Aderência de cisalhamento de 
aço revestido  

 
  

  em betão   : Pass    
   

    
   

  
Substâncias perigosas  : 

Está a ccumprir 
com 5.3   

   
    

   
                

 


