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Revestimento de poliureia alifática de secagem rápida, para 

aplicações em pavimentos 

Descrição do produto Neodur® Fast Track  é um revestimento de poliureia com alto 
teor de sólidos, de base solvente. É de secagem rápida, 
possibilitando a instalação completa do sistema do pavimento 
(primário e 2 camadas) em 8 horas (25ºC). 

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

• Lojas no interior e exterior, pavimentos industriais 

• Lavandarias no exterior, postos de gasolina, etc 

Propriedades-
Vantagens 

• Neodur® Fast Track  pode ser aplicado em uma camada, 
quando a superfície é lisa e devidamente pré-tratada. 

• É formulado com resina alifática pura e contém filtros UV, 
não sendo afetado pelos raios UV e pelas intempéries. 

• Cura rápida, proporcionando tempo de aderência rápido (2 
horas), permitindo que a maioria dos projetos seja concluído 
em um dia . 

• Oferece alta resistência à abrasão e mecânica 

• Apresenta alta resistência química (em ácidos-álcalis 
diluídos, óleos, petróleo, etc.) 

Características técnicas   
 

Aparência Brilhante 

Densidade 1,30 – 1,33 kg/l 

Proporção de mistura (por peso) 3A:2B 

Consumo 200 gr/m2 por camada (dependendo do substrato) 

Resistência à abrasão 62 mg (Taber test CS 10/1000/1000)  

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

Flexibilidade PASS (ASTM D522, 180° bend, 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 20 minutos 

+25°C 15 minutos 

+30°C 10 minutos 

 

Secagem entre demãos – Transitabilidade – Tráfego ligeiro  

Temperatura Tempo 

+12°C 3 horas 

+25°C 2 horas 

+30°C 2 horas 

                                              

 Cura total – Tráfego intenso 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 

+30°C 24 horas 

 

 

 

Resistência ao impacto (EN ISO 
6272 em metal) 

7 Nm 

Conteúdo de humidade da 
superfície 

<4% 

Temperatura de aplicação +5ºC a +35ºC 

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. Aplicar Neodur® Fast Track 

PR  não diluído, ou diluído com solvente Neotex® PU 0413  até 3% em 

caso de altas temperaturas durante a aplicação. Em seguida, aplicar dois 

revestimentos de Neodur® Fast Track.   Neodur® Fast Track  pode ser 

aplicado em 3 horas (25ºC) após o escorvamento da superfície.    

Mistura: Antes da aplicação, o componente A de Neodur® Fast Track e o 

componente B de Neodur® Fast Track devem ser pré-misturados nas 

suas latas individualmente. Adicionar 2 partes (por peso) do componente 

B a 3 partes (por peso) do componente A, utilizando um misturador elétrico 

de baixa rotação durante 1 minuto, em média (300rpm).  

Aplicação:  Neodur® Fast Track  pode ser aplicado sem diluição, ou 

diluído com solvente Neotex® PU 0413  até 3% em caso de altas 

temperaturas durante a aplicação.  Imediatamente após a mistura, 

espalhar todo o material sobre a superfície e aplicá-lo homogeneamente 

utilizando um pequeno rolo ou uma trincha, quando necessário.  A 

segunda camada de Neodur® Fast Track  pode ser aplicado 2 horas após 

a primeira camada. 

Pavimento anti derrapante:  Imediatamente após a aplicação da 1ª 

camada de Neodur® Fast Track,  difundir homogeneamente a superfície 

do pavimento com areia de quartzo, com granulometria máxima de 0,2 mm 

(e.g. Quartz Sand M34).  O uso de areia de quartzo com granulometria 

superior, como Quartz Sand M32,  proporciona propriedades 

antiderrapantes mais intensas. Após 3 horas, remover o excesso de areia 

com um aspirador e voltar a aplicar Neodur® Fast Track.  Neste caso, o 

consumo é de 0,500 kg / m² para 2 revestimentos. 

Manutenção:  A melhor forma de limpar o sistema é esfregar a superfície 

com água e sabão suave ou com um detergente. Alguns produtos de 

limpeza podem afetar a cor do pavimento instalado. Deve-se testar cada 

produto de limpeza utilizado numa pequena área, assegurando que não 

ocorrem danos. 

Notas especiais • Após agitar toda a mistura, deixá-la na lata durante 1 minuto e 
depois espalhar imediatamente todo o material sobre a superfície, 
para evitar a polimerização do produto para dentro do recipiente.  

• Devido à taxa de cura rápida e ao tempo de secagem, sugere-se 
que se avalie cuidadosamente o produto antes da sua utilização. 
Misturar todo o material que se possa aplicar dentro da vida útil. 
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• Não enrolar ou retroceder durante a aplicação. A fricção pode ser 
enfrentada, devido à secagem rápida. 

• Recomenda-se mudar o rolo de aplicação a cada 100m2 de 

aplicação contínua. Utilizar um rolo diferente para cada camada. 

• A superfície deve estar seca durante a aplicação e protegida da 

humidade ascendente. Em caso de humidade ascendente, a 

superfície deve ser preparada com Neopox® Primer AY. 

• O produto não deve ser aplicado a temperaturas <5°C, humidade 

relativa do ar >80%, teor de humidade no suporte >4%, ou se se 

prevê que prevaleçam condições húmidas durante o período de 

cura da película de tinta. Caso contrário, serão criadas bolhas na 

superfície do revestimento, levando a problemas estéticos 

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

estruturas de betão e a aplicação do produto. 

• A repintura de uma superfície deve ocorrer dentro de 24 horas, 

caso contrário, sugere-se esfregar levemente a camada recém-

pintada para evitar possíveis problemas de adesão. 

• No caso de ser necessária uma colocação rápida, utilizar resina 

de poliureia alifática Neodur® Polyurea M, após a preparação 

com Neodur Fast Track PR, adição de 2-2,5Kg de areia de 

quartzo em pó (ex. Quartz Sand M 300) em 1kg de Neodur® 

Polyurea M. Misturar pequenas quantidades devido à curta 

duração da mistura (5 minutos em 25ºC). No caso da colocação 

rápida não ser um problema num projeto específico, então 

Epoxol® Putty (2A:1B por peso) poderá ser utilizado. 

• Em vez de Neodur® Fast Track PR, Acqua® Primer or Epoxol® 

Primer pode ser utilizado para preparação, se a rápida 

preparação não for um problema num projeto específico. 

• Em superfícies horizontais metálicas, aplique uma ou duas 

camadas Neopox® Special Primer 1225, 24 horas antes da 

aplicação de  Νeodur® Fast Track. 

Embalagem Conjuntos 5kg  em latas (componentes A e B  fixou proporção de peso) 

Estabilidade de 
armazenamento 

O produto é estável por 2 anos (5- 40°C) quando mantido fechado na sua 

embalagem original, ao abrigo do gelo e da luz solar direta. 

Materiais 
auxiliares 

 

Solvente Neotex® PU 0413:  Diluente especial adequado para diluir tintas 

epóxi. 

Recipientes de 1L 
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Epoxol® Putty: Sistema epóxi tixotrópico de 2 componentes com maior 

resistência mecânica e química para colocação local ou vedação de juntas 

após aplicação de primário na superfície.  

Recipientes: Conjunto de 1 kg, 6 kg 

Neodur® Polyurea M: Sistema de poliureia de cura rápida de 2 

componentes com maior resistência mecânica e química para colocação 

local depois do primário na superfície.  

Embalagens: Conjunto de 2kg, 20 kg 

Acqua® Primer: Primário epoxi bicomponente, de base aquosa, para 

superfícies de betão.  

Embalagem: Conjunto de 7 kg. 

Epoxol® Primer: Primário epoxi bicomponente de base de solvente. 

Emabalgens: Conjunto de 5 kg e 10 kg . 

 

Resistência química 

 

1 hora  

(+20ºC) 

5 horas 

(+20ºC) 

24 horas 

(+20ºC) 

Ácido fosfórico 10% A C C 

Ácido sulfúrico 

(10%) A B C 

Ácido sulfúrico 

(50%) A C C 

Hydrochloric Acid 

(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 
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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações 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. 

Amónia (10%) A A A 

Cloro (5%) A A A 

Gasóleo A A A 

Gasolina A A A 

Xileno A A A 

Motor de combustão 

interna C C C 

Álcool 950 A A A 

Água salgada 15% A A A 

Óleo de motor A A A 

Vinho tinto A A A 

 
 

(A) EXCELENTE RESISTÊNCIA 
(Β) BOA RESISTÊNCIA (DESCOLORAÇÃO LEVE) 
(C) POBRE RESISTÊNCIA (DESCOLORAÇÃO INTENSA) 
(D) SEM RESISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


