
 
 

Neodur® Fast Track PR 

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.  

 

 

Primário híbrido bicomponente, de secagem rápida de base 

solvente (poliureia-poliuretano) 

Campos de aplicação   Pavimentos e paredes (de fábricas, laboratórios, armazéns, 
hipermercados, estacionamentos, garagens, matadouros, despensas, 
hospitais, escolas, etc.), que serão revestidos com Neodur® Fast Track.  
Também adequado para a estabilização de superfícies cimentícias antigas 

(selante anti-pó) e melhoria da aderência da proteção de pavimentos ou 
sistemas de impermeabilização 2K. 

Propriedades Combina secagem rápida e adesão muito forte em superfícies à base de 
cimento. Oferece boa resistência a álcalis, ácidos diluídos, água e muitos 
solventes.  

Possui secagem e cura rápida, possibilitando a instalação completa do 
sistema Neodur® Fast Track (primário e 2 camadas) em 9 horas (25ºC). 

Características técnicas   
 

Aparência Brilho, transparente, amarelado 

Densidade (EN ISO 2811.01) Componente A: 0,98gr/cm3 

 Componente B: 0,96gr/cm3 

Proporção de mistura (por peso) 80A:20B 

Consumo 120-150gr/m2, para uma camada (dependendo da absorção do 

substrato) 

Tempo de secagem (+25°C) 2 horas 

Pot life (+25°C) 20 minutos 

Secagem entre camadas 3 horas 

Temperatura de aplicação +5ºC a +35ºC 

Transitabilidade (+25°C) 2-3 horas 

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

Secagem total 24 horas 
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             Pot Life 

Temperatura Tempo 

+12°C 25 minutos 

+25°C 20 minutos 

+30°C 10 minutos 

 

Tempo de secagem – Transitabilidade – Tráfego ligeiro 

Temperatura Tempo 

+12°C 4 horas 

+25°C 3 horas 

+30°C 3 horas 

                                           

Cura total – Tráfego pesado 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 

+30°C 24 horas 

 

Instruções de uso Preparação de superfície:  O substrato deve ser seco (teor de humidade 

da argamassa <4%), estável e protegido da humidade ascendente. Além 

disso, a superfície deve estar livre de pó, sujidade, substâncias 

gordurosas e oleosas. Por conseguinte, deve ser escovado, triturado ou 

jateado e depois limpo com aspirador. Além disso, as imperfeições das 

novas superfícies devem ser suavizadas com pulverizador para um 

menor consumo de material e para obter melhores propriedades de 

aderência. 

Aplicação: Neodur® Fast Track PR (Diluido 0-3% por peso com solvente 

Neotex® PU 0413) é aplicado numa só camada com rolo, trincha ou 

spay. Antes da preparação, os componentes A e B devem ser 

misturados e mexidos cuidadosamente com misturador de baixa rotação 

(2-3 minutos). 
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Notas 
• Temperaturas baixas e humidade elevada durante a aplicação 

prolongam o tempo de secagem. 

• As fendas ou buracos precisam de ser preenchidos com Epoxol® 

Putty ou com Neodur® Polyurea M misturado com areia de quartzo 

em pó (ex. Quartz Sand M300) em proporções 1:2,0-2,5 peso, se 

for necessário um enchimento rápido. 

• Deixar passar pelo menos 4 semanas entre a fundição de novas 

estruturas de betão e a sua pintura com o produto 

Limpeza de ferramentas Limpar todas as ferramentas e equipamento de aplicação com solvente 

Neotex® 1021. 

Remoção de manchas Use Neotex® 1021 quando a mancha ainda está fresca e húmida. No 

caso de nódoas endurecidas, utilizar meios mecânicos. 

Embalagem Conjuntos de 4kg em latas (componentes A e B têm proporção de peso 

fixa) 

Estabilidade de armazenamento O produto é estável durante 2 anos (+5°C a +40°C) quando mantido 

fechado no seu recipiente original, protegido da geada e da luz solar 

direta. 


