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Descrição do produto  Neodur®  é um selante de poliuretano alifático, bicomponente, ideal para 
estruturas metálicas no exterior 

Campos de aplicação Neodur®  é uma tinta de acabamento que apresenta alta resistência, 
resistência à abrasão e durabilidade contra produtos como petróleo, 
água do mar e radiação UV. Recomendado para uso como tinta de 
acabamento em tanques, indústria petroquímica e aplicações marítimas. 
Possui uma elevada adesão, excelente dureza e excelente durabilidade 
contra as intempéries. Neodur® (branco) é certificado como material frio 
para superfícies metálicas 

Propriedades/Vantagens • Resistência á água do mar, alcalis, atmosferas industriais e 
condições climáticas adversas 

• Resistência à abrasão 

• Retenção ao brilho 

• Resistência ao amarelecimento 

 

Características técnicas   
 

  

Densidade                                                          1,28 g/cm3 

Consumo 

Brilho 600 

Tempo de secagem 

Pot life (25°C)         

150gr/m2 por camada 

92 

2-3 horas a 25ºC 

1 hora 

Secagem entre camadas 

Temperatura de serviço 

Refletância total (SR%) 

Emissão total (ε) 

Índice de refletância solar SRI 

Flexibilidade 

*(ASTM E903-96), (ASTM G159-98) 

Baixas temperaturas e alta humidade durante a 

aplicação prolongam o tempo de secagem 

após 12 horas a 25ºC 

-30ºC a +80ºC 

88% (300-2500 nm) * (Branco) 

0,86 (ASTM E408-71) (Branco) 

111 (ASTM E1980-01) (Branco) 

PASS (ASTM D522, 180° bend, 1/8" 

mandrel) 

Instruções de 
uso 

 

Superfícies de construção:  

A superfície deve ser rugosa (não lisa) nivelada, limpa e seca, isenta de 

pó, sujidade, gorduras e substâncias oleosas. Aplicar primeiro uma 

camada de Epoxol® Primer diluido 10-15 % com solvente Neotex 1021.  
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Antes de aplicar, misturar bem ambos os componentes A e B e aplicar o 

primário no prazo de 4 horas com trincha ou rolo. Após 18-24 horas, 

aplicar Neodur® diluido 10 % com o solvente Neotex 1021 ( se for 

necessária uma terceira demão, diluir 10 %). 

Superfícies metálicas: 

Limpar a superfície da ferrugem com jato de areia ou com a utilização 

de uma escova de arame.  Depois, aplicar uma camada de Neopox® 

Special Primer 1225 (relação de mistura 80A:20B) diluído com 5-10 % 

com solvente Neotex 1021 para proteger contra a ferrugem.  Antes de 

aplicar o primário, misture ambos os componentes A e B de Neopox® 

Special Primer 1225  e aplicar no prazo de 4 com trincha, rolo ou pistola 

de pulverização.  Depois aplicar duas demãos de Neodur® diluído 10% 

com solvente Neotex 1021, permitindo secar durante 12 horas entre 

camadas. 

Notas • A superfície deve estar seca durante a aplicação da tinta.  O produto 

não deve ser utilizado em condições de humidade. Espera-se que 

as condições húmidas prevaleçam durante o período de cura da 

película de tinta. O produto não deve ser aplicado a temperaturas 

<12ºC, com humidade do suporte >4% e humidade relativa do ar 

>65% 

• A superfície deve ser protegida da humidade ascendente 

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

estruturas de betão e a sua pintura com o produto 

• O revestimento excessivo de uma superfície recém-pintada deve 

ocorrer no prazo de 3 dias, caso contrário sugere-se esfregar 

ligeiramente a camada recém-pintada para evitar possíveis 

problemas de aderência 

Embalagem Conjuntos de 1kg, 5kg (componentes A e B têm uma proporção fixa de 

peso) 

 

Cores Branco (Ral 9003), Bege (RAL 9010), Cinza (Ral 7040), Vermelho (Ral 

3009), Preto (Ral 9005), Azul escuro (RAL  5013), Azul (RAL 5015), 

Verde (RAL 6009) 

Limpeza de ferramentas Use solvente Neotex 1021 imediatamente após a aplicação 

Remoção do verniz 

 

Use solvente Neotex 1021 quando a mancha ainda está fresca e 

húmida. Em caso de manchas endurecidas, use meios mecânicos 

Estabilidade de 
armazenamento 

Componente A 24  meses mantidos na embalagem original fechada 

Componente B 12  meses mantidos na embalagem original fechada 

Materiais complementares Epoxol® Primer: Conjuntos de 5kg e 10kg 
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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.  

Neopox® Special Primer 1225: Conjuntos de 1kg, 5kg 

Solvente Neotex 1021: Latas de 1kg, 5kg, 20kg 


