
 
 

Neodur® Polyurea M 

 

Sistema de poliureia alifática transparente 
 

Descriçao  Sistema de poliureia alifática transparente, ideal para a reparação 
de mármores e betão. De cura rápida, alta resistência mecânica e é  
resistente aos raios UV sem amarelecimento. 

Propriedades • Ideal para mármores brancos 

• Elevada tensão de flexão e compressão e abrasão 

• Alta resistência aos raios UV. Não amarelece, mesmo depois de 
muitos anos 

Caraterísticas Técnicas 

Aparência  Transparente 

Densidade 1,1g/cm3 

Dosagem (por peso) 1:1 

Tempo de endurecimento (+25°C)  6 horas 

Pot life +25°C    10 minutos 

Endurecimento total 3 dias 

Temperatura de serviço -30°C a +80°C 

Temperatura ambiente 0°C a +35°C 

Resistência à abrasão (ASTM 

D4060) 
61 mg (TABER TEST, CS 10/1000/1000) 

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

Teste de Intemperismo Acelerado 

(ASTM G154) 
6700h/ Passa sem escamação ou descoloração 

(Baixas temperaturas e alta umidade durante a aplicação prolongam o tempo de secagem, enquanto altas 
temperaturas reduzem) 



 
 

Neodur® Polyurea M 

 

Instruções de uso 

 

Preparação da superfície: A superfície deve estar sem pó, 
sujidade, materiais soltos e substâncias gordurosas e oleosas, 
remoção mecânica ou lavagem com água ou solventes. A 
superfície deve estar seca (nível de humidade <4%), estável e 
protegida da húmidade ascendente. 

Aplicações: Após a mistura dos componentes A e B na proporção 

apropriada, adicione o material agregado (por exemplo, pó de 

mármore) até que a mistura seja um material viscoso 

homogéneo. Aplique a mistura na superfície e espalhe bem com 

uma espátula reta preenchendo as lacunas. Quando o material 

estiver totalmente curado, esfregue a superfície. 

Depois do primário ter secado, quaisquer imperfeições 

existentes (fendas, buracos) devem ser preenchidas com 

Neodur® Polyurea M misturado com areia de quartzo Μ-32 ou 

M300 na proporção de 1:1-1:2 por peso. O substrato, 2 horas 

após pode ser esfregado e em seguida aplicar a primeira camada 

de epóxi, poliuretano ou revestimento poliaspártico. 

Aplicar Neodur® Polyurea M como primário antes de Νeodur® 

Fast Track, Neodur® FT Clear, Neodur® FT Elastic diluído 

com Neotex® PU 0413 (50-60%) com consumo de 50 gr/m2 

Notas  

 

• Após mexer toda a mistura, deixe-a na lata por 1 minuto e 
espalhe imediatamente todo o material na superfície, para evitar 
a polimerização do produto no recipiente. 

• Devido à rápida taxa de cura e tempo de secagem, sugere-
se avaliar minuciosamente o produto antes de usar. Misture o 
máximo de material que puder aplicar dentro de seu tempo de 
vida útil. 

Limpeza de ferramentas Usar solvente Neotex® 1021 imediatamente após a aplicação. 

Remoção de manchas Use solvente Neotex® 1021 quando a mancha ainda estiver 
fresca e humida. Em caso de manchas endurecidas, utilize meios 
mecânicos. 

Embalagem Kits de 2kg A+B 

Estabilidade de 

armazenamento 
1 ano desde que seja mantido fechado na embalagem original, 
ao abrigo das temperaturas baixas e exposição solar direta. 

O componente B deve ser armazenado em local absolutamente 
seco, protegido das temperaturas baixas e humidade. Se o 
recipiente for aberto, deve ser consumido rapidamente, caso 
esteja em contato com humidade ambiental, pode ser 
polimerizado no recipiente. 

 
As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas aos usos 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. 


