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Sistema epóxi bicomponente, sem solventes, adequado 

para aplicações que necessitem de resistências químicas 

muito elevadas 

Aplicação Neopox® CR é adequado para ser usado como revestimento protetor de 

tanques (aplicado internamente) e, geralmente, de superfícies não 

expostas em contato com produtos químicos (ácidos diluídos, bases, 

petroquímicos). É ideal para aplicações em poços e tanques de esgoto e 

instalações de tratamento de água 

Caraterísticas Técnicas  

Densidade Componente Α: 1,25-1,30gr/cm3 

 Componente B: 0,94gr/cm3 

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

Consumo 330-400g/m2 para uma camada (em superfícies horizontais) 

280-330g/m2 para uma camada (em superfícies verticais) 

Tempo de secagem (+25°C) 7 horas 

Pot life 40 minutos a +25οC 

60 minutos a +15 οC 

Secagem entre demãos (+25°C) 24 horas 

Endurecimento Total ~ 7 dias 

Tensão de adesão > 2,5Ν/mm2 

V.O.C. limite de acc. para a E.U. Diretiva 2004/42/CE para este produto da categoria AjSB “Revestimentos de 
desempenho reativo de dois componentes”: 500g/l (Limite 1.1.2010). V.O.C. conteúdo do produto pronto para uso 
<200g/l. 

 

Instruções de utilização Preparação da Superfície: A superfície deve ser estável, limpa, seca, 
protegida da humidade e livre de pó, óleo, graxa e materiais soltos. Mesmo 
em novas superfícies de betão, a preparação mecânica adequada do 
substrato (retificação etc.) é necessária para suavizar irregularidades, abrir 
poros e criar condições para melhorar a adesão. As superfícies devem ser 
planas, lisas e contínuas (ou seja, sem orifícios, fissuras, etc.). Caso 
contrário, eles devem ser reparados com materiais de reparação 
adequados, como Epoxol® Putty. 

Primário: Antes de aplicar Neopox® CR, recomenda-se aplicar o primário 
NEOTEX® adequado, dependendo do substrato. 

Mistura: Antes da mistura, a agitação mecânica do componente A é 
recomendada por aprox. 1 minuto. Em seguida, o componente B é 
adicionado ao componente A na proporção predeterminada e os dois 
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componentes são misturados por aprox. 3-5 minutos com um misturador 
de baixa rotação até a mistura ficar homogénea. A mistura é então deixada 
para aprox. 1-2 minutos antes de ser aplicado no substrato. 

Aplicação: Neopox® CR é aplicado a rolo ou trincha, em duas ou mais 
camadas. Caso a repintura ocorra após 24 horas, é aconselhável lixar 
levemente a superfície. 

Notas 
• Condições de aplicação: Humidade no suporte: <4%, Humidade 

relativa do ar: <70%, Temperatura ambiente e do substrato: +12ºC 

mín. / +35ºC máx. 

• Neopox® CR não deve ser aplicado em condições húmidas, ou se 

houver previsão de que condições húmidas prevaleçam durante o 

período de cura do produto 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam 

o tempo de secagem. enquanto as altas temperaturas o reduzem 

• Devido à natureza do material, sua exposição direta e contínua aos 

raios UV pode causar escamação ao longo do tempo 

• Inadequado para contato permanente com gasolina sem chumbo 

Embalagem Kits de 10kg 

Cor Cinza 

Limpeza de ferramentas Por Neotex® 1021 imediatamente após a aplicação 

Removedor de manchas Ainda húmido, com solvente Neοtex® 1021. Se tiver endurecido, por meios 
mecânicos, nos casos em que for possível. 

Precauções de segurança Consulte as Folhas de Dados de Segurança. 

Condições de 
armazenamento 

2 anos, armazenado em sua embalagem original selado, em local 
absolutamente seco, ao abrigo do gelo, humidade e exposição solar. 
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Resistência Química 

 
1 Horas (+20°C) 5 Horas (+20°C) 24 Horas (+20°C) 

Ácido Fosfórico (10%) C C C 

Ácido Fosfórico (20%) C C C 

ácido sulfúrico (10%) C C C 

ácido sulfúrico (20%) C C C 

Ácido clorídrico (10%) B B C 

Ácido clorídrico (20%) C C C 

Ácido láctico (10%) B C C 

Ácido láctico (20%) B C C 

Ácido nítrico (10%) A B C 

Ácido nítrico (20%) B C C 

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

Formaldeído (10%) A B B 

Amônia (10%) A A B 

Cloro (5%) A A A 

Diesel (10%) A A A 

Gasolina A A A 

Xileno A A A 

Μ.Ε.Κ A A B 

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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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. 

 

 

(A) EXCELENTE RESISTÊNCIA 

(Β) BOA RESISTÊNCIA (LEVE DESCOLORAÇÃO) 

(C) POBRE RESISTÊNCIA (INTENSA DESCOLORAÇÃO) 

 

 

Resistência Química 

 

Permanentemente (+20°C) 

Ácido Fosfórico (15%) C 

ácido sulfúrico (15%) D 

Ácido clorídrico (15%) C 

Ácido láctico (15%) C 

Ácido nítrico (15%) C 

Hidróxido de sódio - soda cáustica (15%) A 

Formaldeído (15%) A 

Amônia (15%) A 

Cloro (5%) B 

Xileno B 

água salgada 15% A 

vinho tinto A 

(A) EXCELENTE RESISTÊNCIA 

(Β) BOA RESISTÊNCIA (LEVE DESCOLORAÇÃO) 

(C) POBRE RESISTÊNCIA (INTENSA DESCOLORAÇÃO) 

(D) SEM RESISTÊNCIA 
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Dop Nο /4950-53 

EN 1504-2 

Neopox® CR 

Sistema de proteção de superfície para betão 

Revestimento 
 

Permeabilidade ao vapor de água Class II 

Tensão de Adesão ≥1.5 N/mm2 

 
Absorção Capilar 

 
W<0.1 Kg/m2h0.5 

Permeabilidade ao CO2 SD>50m 

Reação ao Fogo Euroclass F 

Substâncias Perigosas Cumprir com 5.3 

 


