
 
 

Neodur® FT Clear  

 

                 Verniz de poliureia alifático bicomponente, transparente, ideal para 
impermeabilização de coberturas e varandas com revestimento 
cerâmico 

Descrição do produto Neodur® FT Clear é um verniz de poliureia, poliaspártico e 
elástico, transparente, de cura rápida, tecnologicamente 
avançado. É ideal para a impermeabilização de coberturas e 
varandas com revestimento cerâmico. Oferece alta resistência 
mecânica e resistência a longo prazo à radiação UV sem 
amarelecimento 

Propriedades • Resistência à abrasão e mecânica muito alta 

• Excelente resistência à absorção de água 

• Alta resistência à radiação UV e amarelecimento 

• Capacidade de pontear fissuras 

• Secagem rápida  

• Certificado com CE (EN 1504-2) 

Características técnicas 

Aparência                            Transparente 

Densidade (25°C) 1,04±0,01g/cm3 

Proporção de mistura (por peso) 1:1 

Consumo 700gr/m2 (para duas camadas) 

Pot life (+25°C)    30 min 

Tempo de secagem (+25°C)    5 horas 

Endurecimento total (+25°C) 7 dias 

Temperatura de serviço                                                             -350C min / +600C max 

Enlogamento (ASTM D412, +25°C) 200% 

Teor de humidade da superfície <4% 

Dureza Shore D (EN ISO 868:2003/ASTM 
2240) 

25 

Resistência à tração (ASTM D412, +25°C)                                                                                                              22MPa 

Resistência à abrasão                       80mg (Taber test CS 10/1000/1000, ASTM D4060) 
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Instruções de uso  Preparação da superfície: A superfície debaixo dos cerâmicos 
deve estar seca. Em caso de humidade sob cerâmicos, devem 
ser instalados ventiladores antes da aplicação. As superfícies 
devem ser rugosas (não lisas) e completamente secas, isentas 
de pó, sujidade, substâncias gordurosas e oleosas. No caso de 
cerâmicos brilhantes, é necessário moer os azulejos e remover a 
película vidrada. Para cerâmicos azulejos mate, a superfície deve 
ser tratada com Neosil® Bond a fim de melhorar a aderência do 
seguinte material. Para aplicações onde a argamassa de azulejo 
é fresca (menos de 1 ano), é necessário aplicar Neodur® 
Polyurea M como um primário, diluído com Neotex® PU 0413 
(50-60%) com um consumo de 50 gr/m2. Se os ladrilhos não 
forem instalados recentemente, após o tratamento com Neosil® 
Bond, Neodur® FT Clear pode ser aplicado diretamente em 
duas camadas. 

Aplicação: Após a agitação dos componentes A e B na 
proporção adequada, a mistura é aplicada por trincha ou rolo. 

Notas especiais 

 

• Neodur® FT Clear não deve ser aplicado quando a 

temperatura está abaixo de + 5°C.  

• Em locais onde haja juntas em movimento e na entrada, 

devem ser utilizados perfis de cobertura de junta de 

expansão pronta. Também deve prestar atenção aos 

detalhes e fixações onde existem caleiras e grelhas 

metálicas. 

• A superfície deve estar seca durante a aplicação e 

protegida da humidade ascendente. 

• Neodur® FT Clear não é adequado para criação de 

sistemas aglomerantes 

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

Embalagem Kit (Α+Β) 20kg, 8kg, 2kg 

Armazenamento 1 ano se mantido fechado na embalagem original, ao abrigo 

das temperaturas altas e exposição solar. 
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 As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas aos usos e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É oferecido como um serviço a designers e empreiteiros, a fim de ajudá-los a encontrar soluções potenciais. 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. 
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Dop Nο/4950-46 

EN 1504-2 

Neodur® FT Clear 

Sistema de proteção de superfície para betão 

Revestimento 
  

Permeabilidade ao vapor de água Classe I 

Tensão de adesão  ≥1.5N/mm2 

Absorção capilar W<0.1Kg/m2h0.5 

Permeabilidade a CO2 SD>50m 

Reação ao fogo Euroclasse F 

Substâncias perigosas  Cumprir com 5.3 


