
 

Neodur® Primer SF 

 

 

 Primário híbrido (poliureia-poliuretano), sem solventes de cura 

rápida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campos de aplicação 
• Pavimentos antes da aplicação de membranas de poliureia 

alifática de cura rápida Neodur® Fast Track SF, permitindo a 

instalação num único dia 

• Pavimentos a serem revestidos com epoxi ou poliuretano 

• Áreas sem ventilação ex.: caves, estacionamento 

Propriedades • Sem solventes, adequado para aplicações internas 

• Polimerização rápida e secagem rápida (3 horas, 25ºC) 

Caraterísticas Técnicas 

 

 

Aparência  Brilhante, transparente (acetinado quando seco) 

Densidade (EN ISO 2811.01)  Componente Α: 1,17±0,01gr/ml 

 Componente Β:1,06±0,01gr/ml 

Relação de mistura (por 
peso) 

95Α:5Β 

Consumo 120-150gr/m2 por camada (dependendo da absortividade do substrato) 

Tempo de secagem (+25°C) 3 horas 

Pot life (+25°C) 20 min. 

Secagem entre demãos 3 horas (+25ºC) 

Temperatura de aplicação +5ºC até +35ºC 

Transitabilidade (+25°C) 3 horas  

Tensão de Adesão 3≥N/mm2 (EN 13982-8, betão) 

Instruções de manuseamento  
Preparação da superfície: A superfície deve estar seca (limite de 

humidade <4%), estável e protegida da humidade crescente. Resíduos 

e revestimentos antigos devem ser removidos, escovados ou 

esfregados com uma fresadora e limpos com um aspirador de pó de alta 

absorção. Mesmo em superfícies novas é desejável o uso de uma 

esmerilhadeira para alisar as anormalidades, para melhorar o consumo 

do material e aumentar a aderência. 

Aplicação: Neodur® Primer SF está pronto para utilização. Os 2 

componentes devem ser misturados adicionando o componente B ao 

componente A, com um misturador de baixa rotação por 2-3 minutos. 
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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 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.  

Imediatamente após a mistura, esvazie todo o material de um lado ao 

outro da superfície e aplique de forma homogênea usando um rolo ou 

espátula plana conforme necessário. 

Notas especiais  • Após misturar de forma homogénea toda a componente, deixe-a no 
recipiente por 3 minutos e despeje imediatamente sobre o sustrato 
para evitar a polimerização do material no recipiente. 

• Não aplique em temperaturas <5ºC, humidade relativa do ar >80%, 
humidade no suporte >4% ou se houver expectativa de humidade 
antes de a película estar totalmente seca. 

• Os tempos (secagem, repintura, etc.) são prolongados pela humidade 
e baixa temperatura. 

• Aplicar o material pelo menos 4 semanas após a betonagem do novo 
betão. 

• Não pode ser aplicado em alta espessura e não pode ser preenchido 
com agregados (por exemplo, areia de quartzo) para fins de 
reparação. 

Limpeza de ferramentas 
Imediatamente após a aplicação com solvente Neotex® 1021 

Embalagem 
Conjunto de 4 kg em latas de metal (na relação de mistura especificada 

de componentes A e B por peso). 

Armazenamento 
1 ano (+5ºC a +45ºC) em recipientes selados em local seco, protegido 

da luz solar 


