
 
 

Neobond®  

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 projectistas 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.  

 

 

  Polímero acrílico especial de base aquosa, para colagens 

fortes 
 

 

Campos de aplicação • Colagem de betão novo a antigo 

• Colagem a argamassas de colagem cerâmico, argamassas de 

cimento ou betonilha autonivelante Neofloor®   várias superfícies 

de construção 

• Adequado como primário e promotor de aderência de 

argamassas de cimento e gesso a substratos de base cimentícia 

antigos 

Propriedades • Tem uma adesão muito boa em superfícies porosas ou lisas 

• Alta elasticidade mesmo sob baixas temperaturas 

• É resistente ao envelhecimento 

Características técnicas  

Aparência Semi transparente 

Densidade (ISO 8962, DIN 51757) 1,03g/cm3 

Conteúdos sólidos (ISO 1625, 
DIN 53189) 

58±1% 

pH (ISO 1148, DIN 53785) 4,5 

Consumo 500-700gr/m2 por camada 

Instruções de uso Preparação da superfície:  O substrato deve estar limpo, seco e livre de 
poeira, óleo, graxa ou qualquer material mal aderente. Mexa bem o 
produto em sua embalagem. Aplicar uma ou duas camadas de 
Neobond® com trincha ou rolo, aplicar o produto conforme fornecido ou 
diluído com agua. 

a. Colagem de betão novo ao antigo 

     Aplicar o material diluído 5-10% com água. Após 60-90 minutos, aplicar 
o novo betão. 

b. Colagem de adesivos para azulejos ou pavimentos auto-

nivelantes a superfícies lisas:  

     Aplicar o produto conforme fornecido ou diluído até 5% com água e 

depois aplicar o adesivo de azulejo (reforçado com Revinex®)  

c. Promotor de aderência- argamassas de cimento em 
superfícies antigas ou danificadas:  
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     Neobond®  é aplicado diluído 20-25% com água a fim de penetrar e 
reforçar o substrato antigo, antes da aplicação de gesso, estuque, etc. 

Notas • Não use o produto em temperaturas inferiores a +5ºC 

• A película final permanece pegajosa por muito tempo. O tempo de 
sobreposição é de no máximo 12h após a aplicação do Neobond®.  

Limpeza de ferramentas Use bastante água imediatamente após a aplicação. 

Embalagem 1 kg e 5 kg em recipientes de plástico 

Estabilidade de 
armazenamento 

O produto é estável 2 anos quando mantido fechado em sua embalagem 
original, ao abrigo do gelo e da luz solar direta. Temperatura de 
armazenamento: de + 15ºC a + 30ºC. 


