
 
 

Neodur® FT Elastic 

 

 

Membrana elástica de poliureia poliaspártica de aplicação a frio, de 

cura rápida, para impermeabilização e pavimentos. 

Campos de aplicação  Neodur® FT Elastic é uma membrana de poliureia poliaspártica, de 
alto teor de sólidos, adequado para a proteção de pavimentos, onde a 
impermeabilização e a alta resistência mecânica são necessárias. 
Ideal para parques de estacionamento exteriores, para varandas e 
terraços com alto tráfego, para superfícies com revestimentos 
cerâmicos, ou como camada final sobre membranas de PU 
aromáticas. Também pode ser aplicado como acabamento sobre os 
sistemas Neoproof® Polyurea. 

Propriedades- 
Vantagens  

Combina a alta resistência à abrasão e mecânica com excelentes 
propriedades impermeabilizantes, e resistência a química. Devido à 
sua natureza alifática, não é afetado pelos raios UV e pelas condições 
climáticas adversas. É resistente a chuvas na aplicação e seca 
rapidamente, permitindo que a maioria dos projetos sejam concluídos 
num dia.  

Certificado com CE (EN 1504-2). 

Caraterísticas Técnicas   
 

Aparência  Brilhante 

Densidade 1,28 ±0,02gr/ml 

Porção de Mistura (peso prop.) 3A:2,5B 

Consumo 300 gr/m2 por camada (dependendo do substrato) 

Temperatura de serviço -30°C min / +80°C max 

Resistência à abrasão (Taber test CS 
10/1000/1000, ASTM D4060) 

75mg  

Tensão de adesão (ΕΝ 1542)  ≥ 3 N/mm2 

Flexibilidade (ASTM D522, 180° bend, 1/8" 
mandrel) 

Passou 

Dureza Shore A (EN ISO 868:2003/ASTM 2240) 80 

Elongamento à rotura (ASTM D412, +25°C) 170% 

Tensão de rotura (ASTM D412, +25°C) 14MPa 

Resistência ao impacto (EN ISO 6272) IR4(>4Nm) 

Resistência ao impacto (EN ISO 6272 no metal) 8 Nm 
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Resistência ao escorregamento (EN 13036-
4:2011) – superfície molhada +2,5% (por peso) 

Neotex® Antiskid M 

35 (escala PTV) 

Resistência ao deslizamento (EN 13036-
4:2011) – superfície molhada + Areia de quatzo 
D50 260μm(M-32) 

25 (escala PTV) 

V.O.C. limite de acc. para a E.U. Diretiva 2004/42/CE para este produto da categoria AjSB 
“Revestimentos de desempenho reativo de dois componentes”: 500g/l (Limite 2010). V.O.C. conteúdo 
do produto pronto para uso <500g/l. 

Pot life 

Temperatura Tempo 

+12°C 40 minutos 

+25°C 30 minutos 

+30°C 15 minutos 

Secagem entre demãos - Transitável - Tráfego leve 

Temperatura Tempo 

+12°C 5 horas 

+25°C 4 horas 

+30°C 4 horas 

Cura total – Tráfego intenso 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 

+30°C 24 horas 

  

Instruções de utilização Preparação da Superfície: A superfície deve ser estável, limpa, 
seca, protegida da humidade e livre de pó, óleo, massas e 
materiais soltos. Mesmo em novas superfícies de betão, a 
preparação mecânica adequada do substrato (retificação, 
granalhagem, etc.) é essencial. Quaisquer reparações necessárias 
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devem ser executados por materiais de reparação adequados, 
como a massa poliaspártica Neodur® FT Putty. 

Primário: Antes de aplicar o Neodur® FT Elastic, recomenda-se 
aplicar o primário híbrido de secagem rápida Neodur® Fast Track 
PR ou outro primário NEOTEX® apropriado, dependendo do 
substrato. 

Mistura: Antes da mistura, a agitação mecânica do componente A é 
recomendada por aprox. 1 minuto. Em seguida, o componente B é 
adicionado ao componente A na proporção predeterminada e os 
dois componentes são misturados por aprox. 1-2 minutos com um 
misturador de baixa rotação até a mistura ficar homogénea. A 
mistura é então deixada para aprox. 3 minutos, de seguida despeje 
imediatamente na superfície e espalhe sob o substrato, para evitar 
que a mistura fique seca no interior da lata. 

Aplicação: Neodur® FT Elastic é aplicado a rolo ou trincha em 
uma ou mais camadas, dependendo da aplicação. 

Νotas • Condições de aplicação: Húmidade da superfície: <4%, Húmidade 
relativa do ar: <80%, Temperatura ambiente e do substrato: +5°C 
mín. / +35°C máx. 

• Neodur® FT Elastic não deve ser aplicado em condições 
húmidas, ou se houver previsão de condições húmidas durante o 
período de cura do produto. 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação 
prolongam o tempo de secagem, enquanto as altas temperaturas 
o reduzem. 

• O material pode ser diluído em até 3% com solvente Neotex® PU 
0413 quando a temperatura elevada alta durante a aplicação. 

• É aconselhável que a aplicação seja contínua, uma vez que a 
natureza de secagem rápida do material pode causar sombras na 
superfície final. 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação. 

• O revestimento de uma superfície recém-pintada deve ser 
realizada dentro de 24 horas, caso contrário, sugere-se esfregar 
levemente a camada recém pintada. 

• Acqua® Primer ou Epoxol® Primer podem ser usados para 
preparação em vez de Neodur® Fast Track PR, se a preparação 
rápida não for necessária. 

• Em superficies metálicas horizontais, aplicar uma ou duas 
camadas de Neopox® Special Primer 1225, 24 horas antes da 
aplicação de Νeodur® FT Elastic. 

 

Cores RAL 3009, RAL 7035, RAL 7038, RAL 9003.   

Outros tons podem ser fabricados, mediante acordo especial. 
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Limpeza de ferramentas e 
remoção de manchas 

Neotex® PU 0413 imediatamente após a aplicação 

 

Condições de 
armazenamento 

2 anos, armazenado em sua embalagem original fechada, em 
local absolutamente seco, ao abrigo do gelo, humidade e 
exposição solar. 

Precauções de segurança Ver as Fichas de Segurança. 

 

Resistência Quimica 

 

1 Hora (+20°C) 5 Horas (+20°C) 24 Horas (+20°C) 

Ácido Fosfórico 10% A C C 

Ácido sulfúrico (10%) A B C 

Ácido sulfúrico (50%) A C C 

Ácido clorídrico (10%) A A C 

Ácido láctico (10%) A A C 

Ácido nítrico (10%) A B C 

Hidróxido de sódio - soda 

cáustica (10%) A A A 

Formaldeído (10%) A A C 

Amônia (10%) A A A 

Cloro (5%) A A A 

Diesel A A A 

Gasolina A A A 

Xileno A A A 

Μ.Ε.Κ C C C 

Álcool 95º A A A 

Água Salgada 15% A A A 

Óleo de motor A A A 

Vinho A A A 
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(A) EXCELENTE RESISTÊNCIA 

(Β) BOA RESISTÊNCIA (LEVE DESCOLORAÇÃO) 

(C) POUCA RESISTÊNCIA (INTENSA DESCOLORAÇÃO) 

(D) SEM RESISTÊNCIA 
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Dop Nο./4950-36 

EN 1504-2 

Neodur® FT Elastic 

Sistema de Proteção de Superfície para Betão 

Cobertura 
 

Permeabilidade ao vapor de água Classe II 

Tensão de adesão ≥1.5N/mm2 

Absorção e permeabilidade à água W<0.1Kg/m2h0.5 

Permeabilidade ao CO2 SD>50m 

Reação ao fogo Euroclass F 

Substâncias perigosas Cumprir com 5.3 


