
 
 

Neodur® Special 

 

 

Revestimento de poliuretano alifático bicomponente de 

base solvente, adequado para aplicação em pavimentos 

exteriores 
  

Campos de aplicação  • Rampas de armazém, garagens, terraços 

• Construções metálicas 

• Lojas no exterior 

• Lavandarias no exterior, postos de gasolina, etc. 

Propriedades - Vantagens • Resistente aos UV, sem amarelecimentos, não afetado pelos raios 
solares e condições climáticas adversas 

• Excelente resistência mecânica e à abrasão 

• Alta resistência química 

• Também ideal para pavimentos exteriores antiderrapantes 

Caraterísticas Técnicas   
 

Densidade 1,25 – 1,30 kg/l 

Brilho 60o 80 - 85 

Relação de mistura (por peso) 75A: 25B 

Consumo 

Resistência à abrasão 

Tensão de adesão 

350gr/m2 para duas camadas  

58 mg (Taber test CS 10/1000/1000) 

≥ 3 N/mm2 (betão) 

Flexibilidade PASS (ASTM D522, 180° dobra, 1/8" mandril) 
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                         Pot Life 

Temperatura Tempo 

+12°C 1 hora 

+25°C 45 minutos 

+30°C 30 minutos 

 

                                      Secagem entre demãos 

Temperatura Tempo 

+12°C 30 horas 

+25°C 24 horas 

 

                                       Transitabilidade 

Temperatura Tempo 

+12°C 30 horas 

+25°C 24 horas 

+30°C 18 horas 

 

Instruções de 
utilização 

Preparação de superfície: As superfícies devem ser irregulares (não 

lisas), isentas de pó, sujidade, substâncias gordurosas e oleosas. 

Aplicar Epoxol® Primer diluído com solvente Neotex® 1021 (10-

15%). Se a humidade do substrato for de até 8%, não há humidade 

ascendente e a temperatura da aplicação é > +12ºC, a superfície deve 

ser preparada com primário de base aquosa Acqua® Primer. Em 

seguida, aplicar duas camadas de Neodur® Special diluído com 

solvente Neotex® PU 0413 (5-10%). Neodur® Special deve ser 

aplicado 24 horas após o primário da superfície. 

Superfícies metálicas: Limpe a superfície da ferrugem com jato de 

areia ou escova de aço. Em seguida, aplicar uma camada de 

Neopox® Special Primer 1225 (relação de mistura 80A:20B) diluído 

com solvente Neotex® 1021 (5%), para proteção contra ferrugem. 
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Em seguida, aplicar duas demãos de Neodur® Special diluído com 

solvente Neotex® PU 0413 (5-10%). 

Pavimento antiderrapante: Imediatamente após a aplicação do 

primário, espalhe na superfície do pavimento com areia de quartzo, 

tamanho máximo de grão 0,2 mm (por exemplo, M34). No dia 

seguinte retire o excesso de areia com aspirador e aplique Neodur® 

Special. Neste caso, o consumo é de 0,380 kg/m² para 2 camadas. 

Notas Especiais • Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação 

prolongam o tempo de secagem. 

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

protegida da humidade ascendente. Se houver humidade 

ascendente, a superfície deve ser preparada com Neopox® 

Primer AY. 

• O produto não deve ser aplicado em temperaturas <12ºC, 

humidade relativa do ar >65%, teor de humidade superficial >4% 

ou se houver previsão de condições de humidade durante o 

período de cura. 

• Aguarde pelo menos 4 semanas entre o lançamento de novas 

estruturas de betão e sua pintura com o produto. 

• O revestimento de uma superfície recém-pintada deve ocorrer 

dentro de 2 dias, caso contrário, sugere-se esfregar levemente 

a camada recém-pintada para evitar possíveis problemas de 

adesão. 

Cores Disponível em quatro tons RAL (1013, 7035, 7040, 3009, 9003) 

Limpeza de 
ferramentas 

Imediatamente após a aplicação com solvente Neotex® PU 0413 

Embalagem Kits de 5kg e 10kg em latas (os componentes A e B têm relação de 

peso fixa). 

Condições de 
armazenamento 

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

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



 
 

Neodur® Special 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais Auxiliares 

 

Solvente Neotex® 1021: Diluente especial adequado para diluir 

tintas epóxi - Recipientes de 1 kg, 5 kg, 20 kg 

Solvente Neotex® PU 0413: Diluente especial adequado para diluir 

tinta de poliuretano - Recipiente de 1 kg 

Epoxol® Putty: Sistema epóxi tixotrópico de 2 componentes com 

maior resistência mecânica e química para colocação local ou 

selagem de juntas após aplicação de primário na superfície. - 

Recipientes: Kits de 1 kg, 6 kg e 20 kg 

Resistência química 

 

1 Hora (+200C) 5 Horas (+200C) 24 Horas (+200C) 

Ácido Fosfórico 10% A A A 

Ácido sulfúrico (10%) A A A 

Ácido clorídrico (10%) A A A 

Ácido láctico (10%) A A A 

Ácido nítrico (10%) B B B 

Hidróxido de sódio - soda cáustica (10%) A B B 

Formaldeído (10%) A A A 

Amônia (10%) A A A 

Cloro (5%) A A A 

Diesel A A A 

Gasolina A A A 

Xileno A A A 

Μ.Ε.Κ A A A 

Álcool 950 A A A 

Água Salgada 15% A A A 

Óleo de motor A A A 

Vinho Tinto A A A 
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(A) EXCELENTE RESISTÊNCIA 

(Β) BOA RESISTÊNCIA (LEVE DESCOLORAÇÃO) 

(C) POBRE RESISTÊNCIA (INTENSA DESCOLORAÇÃO) 

(D) SEM RESISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


