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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e no conhecimento da 

NEOTEX® SA. É prestado como um 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. 

 

 

 

Argamassa de reparação cimentícia fibro-reforçada com 

elevada tixotropia 
 

 

Campos de aplicação 

 

É adequado para reparação fácil e durável de elementos de betão, partidos, 

danificados ou fissurados (por ex. colunas, vigas, lajes, escadas, buracos, 

janelas, portas, etc.). Pode ser utilizado como argamassa de reparação 

pontual (espessura até 30mm) ou em áreas maiores (espessuras até 

15mm). 

Propriedades • Neocret® é uma argamassa pré-misturada de alta tixotropia pronta 

para uso. 

• É uma configuração rápida e reforçada com fibra 

• A adição de água proporciona uma mistura, que é facilmente 

aplicada em superfícies verticais e tetos por meio de espátula ou 

máquina de rebocar 

• Oferece grande resistência à humidade e geadas. 

Características técnicas ΕΝ 1504-3 

Aparência da mistura Pó branco 

Densidade 1,95gr/cm3 

Água por 100kg Neocret® 16-18lt 

Consumo de mistura fresca 1,5-1,8Kg/m2/mm 

Temperatura mínima para 
aplicação 

+5oC 

Resistência à temperatura De -10oC a +70oC 

 (Pot life) (+25ºC) 1 hour 

Força compressiva 24,7N/mm2 (ΕΝ 12190) 

Resistência à flexão 9,4N/mm2 (EN 1015-11:1999) 

Densidade aparente seca 1,631Mg/m3  (EN 1015-10:2000) 

Compatibilidade térmica (ciclo 
de congelamento-degelo) 

1,06N/mm2 (ΕΝ 13687-1) 

Absorção capilar (24 h) 2,80kg/m2 (ΕΝ 13057) 

Tensão de adesão 1,37N/mm2 (ΕΝ 1542) 
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  Tamanho máximo do grão 1mm 

Teor de íons de cloreto 0,014% (ΕΝ 1015-17) 

Permeabilidade ao vapor Λ 0,007g/cm2 * d-1 (EN 1015-19:1998) 

Coeficiente de resistência em 
difusão μ 

233,8 (EN 1015-19:1998) 

Instruções de uso • Limpeza cuidadosa da superfície e remoção de pó, óleo, gordura, 
vestígios de ferrugem para obter um substrato sólido 

• Em caso de proteção anticorrosiva de reforço de aço é necessário 
aplicar duas camadas de revestimento anticorrosivo à base de cimento 
Ferrorep®. 

• Bom humedecimento das manchas a reparar pelo menos 6-12 horas 
antes da aplicação da mistura 

• Adicione Neocret®  em 4-4,5L de água e misture com misturador 
elétrico de baixa rotação ou com máquina de rebocar, até obter uma 
pasta homogénea e sem grumos. A argamassa é aplicada com 
espátula ou spray em camadas contínuas de espessura de até 1,5 cm 
cada. 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, ou seja, 
quando os dedos já não se afundam na argamassa (toque seco).A 
adição de Revinex®  a uma taxa de 1-2 kg Revinex® /25kg Neocret®  
melhora as propriedades de adesão da argamassa ao betão, tijolo e 
reforço, ao mesmo tempo que confere maior impermeabilização e 

durabilidade ao tempo e à compressão. 

Notas • Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam o 
tempo de secagem, enquanto altas temperaturas o reduzem. Assim, a 
vida útil da mistura geralmente varia de 30 minutos a 1 hora  

• Quando utilizado em locais totalmente expostos ao sol, recomenda-se 
umedecimento durante a secagem da argamassa por 24-48 horas, 
principalmente quando prevalecem altas temperaturas . 

Embalagem Sacos de 25kg e 5kg.   

Estabilidade de 
armazenamento 

No mínimo 12 meses quando mantido selado na sua embalagem original, 
em local seco e coberto. 
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DoP No. Neocret/4950-11 
EN 1504-3 
NEOCRET 

Produto de reparação de betão para reparação não estrutural 

Força compressiva ≥ 15MPa 

Teor de íons de cloreto ≤ 0.05% 

Tensão de adesão ≥ 0,8 MPa 

 

Compatibilidade térmica parte 1 ≥ 0,8 MPa 

 

Absorção capilar  ≤ 0.5Kg/m2h0.5 

Reação ao fogo A1 
Substâncias perigosas Cumprir com 5.4 

 


