
 

 

Neodur® FT Putty 

 

 

Pasta de poliureia polisaspártica, de cura rápida, alifática. 
 

Descrição Pasta de poliureia poliaspártica de cura rápida, alifática, para selagem, 
colagem, fixação, nivelamento e outras aplicações de reparação em 
pavimentos e paredes. Solução ideal para reparação de pavimentos a 
serem revestidos com poliureia alifática de cura rápida com sistema 
Neodur® Fast Track. 

  

Campos de aplicação • Nivelamento, alisamento e reparação de pavimentos e 
parades, antes da aplicação de revestimento, poliureia, PU ou 
epóxi (Neodur®, Epoxol®, Neopox®)  

• Colagem de elementos de construção (betão, metal, madeira, 
cerâmicos, etc.)  

• Reparações que necessitam de resistência mecânica e 
química, bem como impermeabilidade à água 

 

Propriedades - 
Vantagens 

• Cura rápida - Pode ser revestido após 2 horas, permitindo a 
aplicação rápida da primeira camada do sistema a aplicar 

• Excelentes propriedades de colagem  

• Excelente resistência aos raios UV 

• É constituido por resinas puras e endurecedores selecionados, 
isento de solventes ou fillers  

• Também pode ser aplicado em superfícies verticais 

• Devido à sua aparência semitransparente, também pode ser 
recoberto por revestimentos transparentes, como o verniz 
elástico de poliureia alifática Neodur® FΤ Clear 

   

Características técnicas 
 

Aparência Transparente - Branco Leitoso 

Densidade 1,09 g/cm3 

Relação de mistura (por peso) 100Α:62Β 

Tensão de adesão (EN 13892-8) ≥2,5Ν/mm2 

Resistência a temperaturas (carga seca) -30°C min. / +80°C max. 

Pot life (+25oC)   10 minutos 

Tempo de secagem (+25°C) 2 horas 

Endurecimento total ~ 24 horas 

Consumo estimado 1,1kg/m2 por mm de espessura 

 



 

 

Neodur® FT Putty 

 

 

Instruções de 
utilização 

Preparação do substrato: A superfície deve ser estável, limpa, seca, 

protegida da humidade e livre de pó, graxa e materiais soltos. 

Dependendo do substrato, pode ser necessária uma preparação 

mecânica adequada, a fim de suavizar as irregularidades, abrir os poros 

e criar as condições ideais de adesão. Se necessário, a limpeza das 

superfícies a serem coladas pode ser executada pela utilização do 

solvente Neotex® 1021 ou Neotex® PU 0413. 

Preparação: Segue-se o primário da superfície, com a utilização do 

primário mais adequado, dependendo do substrato, das condições 

prevalecentes e dos requisitos do projeto. Para superfícies de betão, 

desde que o teor de humidade residual no suporte seja até 4% e não 

haja humidade ascendente, propõe-se a aplicação dos primários de 

poliureia híbrida de cura rápida Neodur® Fast Track PR ou Neodur® 

Primer SF, com rolo, numa camada (uma segunda camada pode ser 

necessária em casos de aumento da porosidade do substrato). Em 

alternativa, um primário epoxídico da gama ΝΕΟΤΕΧ®, tais como 

Epoxol® Primer, Acqua Primer, Epoxol® Primer SF, Neopox® Primer 

WS ou Neopox® Primer AY, em função das necessidades e do estado 

do substrato. 

Aplicação:  Os componentes A e B são cuidadosamente misturados na 

proporção pré-determinada com uma ferramenta manual adequada, até 

que a mistura fique homogénea. A mistura deve então ser deixada 

apenas para aplicação. 1 minuto e é depois espalhada imediatamente 

na superfície de aplicação horizontalmente, de modo a evitar a 

ocorrência de endurecimento antes da aplicação. Neodur® FT Putty é 

aplicada por uma talocha lisa, empurrando-a de forma a que todas as 

irregularidades sejam preenchidas. O material pode ser lixado 2 horas 

após aplicado e depois ser revestido por uma tinta compatível (ex. 

Neodur® Fast Track) ou sistema de autonivelamento (ex. Neodur® 

Fast Track SF). 

 

Notas especiais • Condições de aplicação: Humidade residual no suporte <8% / 
Humidade relativa do ar < 65% / Temperatura ambiente: de +5°C a 

+35°C 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam 

os tempos de secagem, enquanto as altas temperaturas reduzem 

• É aconselhável que se evite a exposição do produto à luz solar, uma 

vez que o submetido a temperaturas elevadas pode levar a uma cura 

mais rápida 

• Devido ao curto tempo de transitabilidade, sugere-se misturar 

apenas a quantidade de material a ser aplicado dentro deste prazo. 

Especialmente no que diz respeito ao componente B do sistema, se 

a lata for aberta pode ser curada com a humidade relativa do ar, pelo 

que deve ser misturada e utilizada imediatamente. O resto da lata 

deve ser rapidamente selada hermeticamente. 
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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 designers 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. 

 

Limpeza de 
ferramentas 

Imediatamente após a aplicação com solvente Neotex® 1021 ou 

Neotex® PU 0413 

Removedor de 
manchas 

Utilização dos solventes acima mencionados, enquanto a mancha 

ainda está húmida. No caso de nódoas endurecidas, por meios 

mecânicos 

Embalagem Conjuntos de 1kg em latas metálicas (na relação de mistura pré-

determinada de componentes Α e Β por peso) 

Estabilidade de 
armazenamento 

1 ano, armazenado na sua embalagem original selada, num local seco 

e protegido da geada, humidade e exposição à luz solar. O componente 

B pode endurecer dentro da sua lata, caso entre em contacto com a 

humidade ambiente. 


