
 

 

Neodur® Polyurea S 

 

 

Verniz de poliureia transparente alifático, bicomponente, 

ideal para a selagem de sistemas aglomerantes 

Descrição Verniz poliureia alifática transparente, ideal para a selagem de sistemas 
aglomerantes. Apresenta alta resistência mecânica e resistência 
duradoura aos raios UV, sem amarelecimento. 

Campos de aplicação • Selagem de sistemas aglomerantes (ex. De Neodur® 
Polyurea e areia de quartzo) 

• Proteção de betão, betonilhas, microcimento 

• Como camada final de proteção em pavimentos industriais, 
superfícies metálicas e cimentícias, especialmente em áreas 
perto do mar 

Propriedades - 
Vantagens 

• Estabilidade aos UV, sem amarelecimento excepcionais e 
duradoura 

• Resistência mecânica e à abrasão muito elevadas 

• Retenção do brilho 

• Proteção contra a absorção de água 

Caraterísticas Técnicas 

 

 

Aparência da mistura Transparente 

Densidade 1,09g/cm3 

Relação da mistura (por peso)  45Α:35Β 

Brilho (60o) 85GU 

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

Resistência à abrasão (Taber Test CS 
10/1000/1000, ASTM D4060) 

24mg  

Dureza (Elcometer 3092) 14N 

Resistência às temperaturas (carga seca) -30°C min. / +80°C max. 

Pot life (+25oC) 25 mins 

Tempo de secagem (+25°C) 5 horas 

Endurecimento total ~ 7 dias 

Consumo 

 

0,700-1kg/m2 por camada para vedar um sistemas 

aglomerantes com quartzo 0,6-1,2 mm 

Instruções de 
uso 

Preparação do substrato: A superfície deve estar estável, limpa, seca, 

protegida da humidade e sem pó, graxa e materiais soltos. As camadas mais 

antigas de vernizes ou primários devem ser removidas e a superfície deve ser 

cuidadosamente limpa mecanicamente ou quimicamente. Dependendo do 

substrato, pode ser necessária uma preparação mecânica adequada, a fim de 
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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. 

suavizar as irregularidades, abrir os poros e criar as condições ideais de 

adesão. 

Aplicação: Os componentes A e B são misturados na proporção 

predeterminada e agitados por aprox. 3 minutos com um misturador elétrico 

de baixa rotação até a mistura ficar homogénea. A mistura deve ser deixada 

por aprox. 5 minutos dentro da lata para descansar e em seguida é aplicado 

na superfície com rolo, trincha ou espátula lisa. 

• No caso de aplicação em revestimentos de micro-cimento, é aconselhável 

diluir a mistura com solvente Neotex® 1080 

• No caso de sistemas aglomerantes de vedação elaborados com Neodur® 

Polyurea, não é aconselhável diluir a mistura com solvente 

Notas Especiais • Condições de aplicação: Humidade do substrato <4% / Humidade relativa do 

ar <65% / Temperatura ambiente: de +10ºC a +40ºC 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam os 

tempos de secagem, enquanto altas temperaturas os reduzem 

• O produto não deve ser aplicado em caso de previsão de clima humido e 
baixas temperaturas (abaixo de +10ºC) antes que a película esteja 
completamente seca. Principalmente quando o uso for externo e houver 
previsão de chuva ou alta umidade para as próximas 48 horas, a aplicação 
deve ser adiada. 

• No caso de substratos que tenham sido pré-tratados com tintas de 
impregnação hidrorrepelentes (à base de siloxano, etc.), o produto não deve 
ser aplicado 

• Neodur® Polyurea S dá um aspecto “molhado” ao sistema aglomerante e 

não é recomendado aplicá-lo em sistemas que são criados exclusivamente 

com o uso de areia de quartzo de cor clara. É proposto o uso sistemas 

aglomerantes que contenham areia de quartzo de 2 ou mais tonalidades de 

cores diferentes. 

Limpeza de 
ferramentas 

Imediatamente após a aplicação com solvente Neotex® 1080 ou Neotex® 

1021 ou Neotex® PU 0413 

Removedor de 
manchas 

Utilizar os solventes acima, enquanto a mancha ainda está húmida. No caso 

de manchas endurecidas, por meios mecânicos 

Embalagem Conjuntos de 8 kg em latas de metal (na proporção de mistura predeterminada 

de componentes Α e Β por peso) 

Estabilidade de 
armazenamento 

1 ano, armazenado na sua embalagem original selada, em local 

absolutamente seco, ao abrigo do gelo, humidade e exposição solar. 


