
 
 

Neofloor® 

 

 

Autonivelante - Argamassa de cimento autonivelante 

vertível 

Descrição do produto  Neofloor® é uma argamassa cimentícia autonivelante vertível, para 
alisamento e reparação de imperfeições em pavimentos, antes da aplicação 
de parquet, cerâmicos, sistemas epóxi, etc.. 

  

Aplicação ➢ Para alisamento e nivelamento do substrato em áreas interiores, 
antes da colocação de revestimentos cerâmicos, pedra natural, 
plástico ou madeira 

➢ Aplicado também como camada final em pavimentos sujeitos a 
pouco tráfego localizados em áreas auxilares, como arrecadações, 
sotãos, etc. 

Caraterísticas Técnicas   
 

Desidade da msitura 2,2 ± 0,05 kg/l 

pH da mistura >10 

Granulometria Dmax: 0,4 mm 

Pot life (+200C)  20-30 min 

Tempo de secagem 

Tráfego ligeiro 

30-60 min 

Ao fim de 2-3 horas 

Tempo de cura (95%) 7 dias 

Resistência à flexão após 28 dias (EN 13892-2) ≥10 N/mm2 

Força compressiva após 28 dias (EN 13892-2) ≥50 N/mm2 

Força de ligação (DIN EN 1348) ≥1,5 Ν/mm2 

Resistência ao desgaste (13892-4) ≤ 9,0 cm3/50 cm2 

Temperatura de serviço 

Consumo          

De +50C a +350C 

1,7kg/m2 por mm de espessura 

 

Classificada como mesa cimentícia tipo CT-C50-F10-A9-B1,5, de acordo com as especificações europeias 
ΕΝ 13813. 

Instruções de 
utilização 

Preparação da superfície: O substrato deve estar limpo de pó e isento de 

óleos, graxas ou quaisquer outras substâncias que inibam a adesão. 

Substratos com fissuras devem ser reparados com um material de reparação 

adequado, ou seja, argamassa de reparação de base cimentícia Neorep® 

antes de aplicar Neofloor®. Para obter uma melhor adesão, a adição de 1 

parte da emulsão de copolímero Revinex®: 3 partes de água ao Neofloor® 

(6kg de mistura líquida / 25kg Neofloor®) é altamente recomendada. Aplicar 

a mistura como primário a trincha. 
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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. 

Aplicação: Misturar 25 kg de Neofloor® com 3,7-3,9kg de água limpa e 

misturar em rotação baixa a média (400-500 rpm) até obter um resultado sem 

grumos. A rotação mais elevada deve ser evitada por causa do aprisionamento 

de ar na mistura, o que resultará em bolhas e possíveis crateras, 

enfraquecendo a resistência e desfigurando a aparência da superfície final. 

Deixamos a mistura repousar por 5 minutos após a mistura para que todos os 

ingredientes amadureçam por alguns segundos. A mistura permanece fluida 

por 30 minutos, mas isso pode ser prolongado com a subsequente remistura. 

Aplicar o material no pavimento e com o auxílio de um rodo de borracha para 

espalhar. No caso de surgirem bolhas de ar na superfície, elas podem ser 

removidas com um rolo especial com pontas. No caso de uma camada de 

espessura superior a 7 mm, a adição de areia (tamanho 2,4-4 mm) na 

proporção de até 30%, permite uma camada de Neofloor® de até 20 mm. A 

área de aplicação deve ser protegida do sol, geada ou vento para que possa 

secar adequadamente. As ferramentas podem ser limpas com água. 

Notas ➢ Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam o 

tempo de secagem, enquanto altas temperaturas o reduzem. 

➢ Pavimentos que estão sujeitos a humidade permanente devem ser 

impermeabilizados com pasta escovável à base de cimento Neopress® 

Crystal-copolímero de mistura de Revinex® antes de aplicar Neofloor® 

➢ Neofloor® não é recomendado para uso sobre substratos de metal ou 

madeira. 

Embalagem Sacos de 25kg 

Condições de 
armazenamento  

12 meses quando mantido selado na sua embalagem original, em local seco e 

coberto. 

Precauções de 
segurança 

- Irritante para os olhos, vias respiratórias, pele. 

- Use equipamento de proteção ou luvas.  

- Em caso de contacto, lavar imediata e abundantemente com água e consultar 

um médico  

- Manter fora do alcance das crianças  

- Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico 

Materiais 
Auxiliares 

Neorep®: sacos de papelão de 25kg 

Revinex®: latas de 1kg, 5kg e 18kg 

Neopress® Crystal: recipientes de plástico de 25 kg 


