
 
 

Neodur® Fast Track SF 

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.   

 

Sistema de poliureia alifática de cura rápida sem solvente 

para aplicações em pavimentos 

Descrição do produto  Neodur® Fast Track SF  é uma membrana de poliureia alifática, sem 
solventes, bicomponente. Possui secagem e cura rápida, possibilitando 
a instalação completa do sistema do pavimento (primário e 2 camadas) 
em 9 horas (25ºC). Adequado para aplicações de pavimentos interiores 
e exteriores 

Campos de aplicação  • Rampas de armazém, garagens, terraços, áreas de estacionamento 

• Lojas externas e internas, pavimentos de lojas industriais 

• Lavanderias externas, postos de gasolina, etc. 

Propriedades-
Vantagens 

• Neodur® Fast Track SF pode ser aplicada em 1 camada,  quando a 
superfície estiver lisa e devidamente pré-tratada. 

• É formulado com resinas alifáticas puras e contém filtros UV, não 
sendo afetado pela luz solar e pelas intempéries  

• Cura rápida, proporcionando tempo livre de rápida aderência (3 
horas), permitindo que a maioria dos projetos sejam concluídos em 
um dia. 

• Excelente resistência mecânica e á abrasão 

• Alta resistência química (ácidos diluídos-alcalis, óleos, petróleo etc.) 

Características técnicas   
 

Aparência Brilhante 

Densidade 1,32 ±0,03g/ml 

Proporção de mistura (por peso) 2A:1B 

Consumo 300gr/m² por camada (com rolo) 

600gr/m² por 1 camada (com espátula plana) 

Resistência à abrasão 75 mg (Taber Test, CS10/1000/1000, ASTM D4060) 

Tensão de adesão   ≥ 3 N/mm2 (EN 13892-8 betão) 

Flexibilidade PASS (ASTM D522, 180° dobrar, 1/8" mandril) 

Humidade relativa do ar <80% 

Resistência ao impacto (EN ISO 6272) IR4 
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             Pot Life 

Temperatura Tempo 

+12°C 12 minutos 

+25°C 10 minutos 

+30°C 5 minutos 

 

Secagem entre demãos – Transitabilidade – Tráfego ligeiro de peões  

 

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 

 

 

 

 

Transitabilidade (+25°C) 3 horas 

Teor de humidade da superfície <4% 

Temperatura de aplicação +5ºC a +30ºC 

Endurecimento total 24 horas 
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Instruções de 
uso / Notas de 
aplicação  

Preparação da superfície:  As superfícies de betão devem ser rugosas (não lisas), 

estruturalmente sólidas, completamente secas, isentas de pó, sujidade, 

substâncias gordurosas e oleosas. Neodur® Fast Track SF  pode ser aplicado 3 

horas (25ºC) após a preparação com  Neodur® Primer SF em 1 ou 2 camadas 

Mistura:  Antes da aplicação, Neodur® Fast Track SF Parte A e Neodur® Fast 

Track SF Parte B  devem ser misturados nos seus recipientes individuais.  
Adicionar 1 parte (por peso) da parte B a 2 partes (por peso) da parte A, utilizando 

um misturador elétrico durante 1 minuto em rotações baixas a médias (300rpm).  

Aplicação:  mediatamente após a mistura, espalhar todo o material sobre a 

superfície e aplicá-lo homogeneamente, utilizando uma espátula ou rolo. A 

segunda camada de Neodur® Fast Track SF  pode ser aplicado 3 horas após a 

primeira camada. 

Cores RAL 7035, RAL 7038.  Podem ser produzidas tonalidades à medida para uma 
quantidade mínima, mediante acordo especial. 

Embalagem Kits de 4,5 kg em latas (componentes A e B têm proporção de peso fixa) 

Precauções de 
segurança 

Ver as Fichas de Segurança. 

Estabilidade de 
armazenamento 

 

O produto é estável durante 2 anos (5-30°C) quando mantido fechado na sua 

embalagem original, protegido da geada e da luz solar direta. 
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Resistência química             

       Tabela de resistência química 

 
 

 Tipo de líquido Permanentemente em 
+20ºC 

Ocasionalmente a +20ºC 

Água destilada +++ ++ 

Água salgada +++ +++ 

Etanol 15% ++ +++ 

Etanol 95% + + 

Espírito branco +++ +++ 

Tolueno + + 

Xileno ++ +++ 

MIBK + + 

Acetato de butilo + + 

Gasolina ++ +++ 

Amónia 10% +++ +++ 

NaOH 10% +++ +++ 

Ácido clorídrico 10% ++ +++ 

Ácido clorídrico 37% + ++ 

Ácido Sulfúrico 10% + ++ 

Ácido Nítrico 10% + ++ 

Ácido Acético 10% + ++ 

Ácido Fosfórico 10% + ++ 

Ácido lático 10% + ++ 

Ácido Cítrico 10% + ++ 

Skydrol + ++ 

Óleo de motor ++ +++ 

+++ Excelente resistência  

++    Boa resistência / algum efeito, inchaço ou descoloração, 

+      Resistência fraca 


