
 

 

Neopox® Primer 815 

 

 

Primário epóxi anticorrosivo, bicomponente, de base 

solvente, adequado para a proteção de superfícies metálicas 

Campos de aplicações Neopox® Primer 815  é adequado para superfícies metálicas que sofrem tensões 

mecânicas significativas, ou substratos metálicos que estão periódicamente ou 

constantemente em contato com água doce ou do mar, ácidos diluídos e fumos. O 

produto pode ser aplicado em estruturas metálicas, tanques, condutas, vedações, 

etc. 

Propriedades • Proteção anticorrosiva duradoura 

• Alta resistência e durabilidade contra condições climáticas adversas 

• Excelente proteção contra água do mar, álcalis, ácidos diluídos, atmosferas 

industriais, derivados do petróleo 

Caraterísticas Técnicas  

Densidade Componente Α: 1,45gr/cm3 

 Componente B: 0,90gr/cm3 

Relações de mistura (por peso) 100A:20B 

Consumo 150-180gr/m2 por camada 

Tempo de secagem (+25°C) 2-3 horas 

Pot life (+25°C) 1 hora 

Endurecimento Total 7 dias 

Secagem entre demãos (+25°C) 12-24 horas 

Temperatura de aplicação De +12°C a +35°C 

Percentagem de sólidos (por 
peso)  

65% 

V.O.C. limit acc. to the E.U. Directiva 2004/42/CE  para este produto da categoria AjSB “Revestimentos de desempenho 
reativo de dois componentes”: 500g/l (Limite 2010). V.O.C. conteúdo do produto pronto para uso <500g/l. 

 

Instruções de utilização Preparação da superfície:  

As superfícies metálicas devem estar limpas, secas e livres de pó, óleo, graxa e 
qualquer material mal aderente. Todas as áreas com ferrugem devem ser limpas 
com jato de areia ou esfregadas com uma escova de aço e bem limpas. O 
conversor de ferrugem Neodur® Metalforce é proposto para ser usado localmente 
em quaisquer peças enferrujadas, antes da aplicação do Neopox® Primer 815. 
Novas superfícies de metal podem ser desengraxadas com solvente Neotex® 
1021. 
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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações 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:   

O Neopox® Primer 815 é aplicado em pelo menos uma camada, diluída 8-10% 
com o solvente Neotex® 1021, a trincha, rolo ou spray airless.  

Antes da aplicação, ambos os componentes A e B são misturados na proporção 
predeterminada e, após a adição de Neotex® 1021, agitados por aprox. 3-5 
minutos com um misturador elétrico de baixa rotação, até a mistura ficar 
homogénea. 

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

do ar <70%. Temperatura ambiente: +5ºC min./+35ºC máx. 

• Neopox® Primer 815 não deve ser aplicado em condições húmidas, ou 

se for previsível que condições húmidas prevaleçam durante o período 

de cura do produto 

• Baixas temperaturas e alta humidade prolongam os tempos de secagem 

• Caso tenham se passado mais de 24 horas antes da repintura do 

Neopox® Primer 815, sua superfície deve ser lixada levemente 

Cor Cinza 

Embalagem 1kg e 6kg kits (componentes A e B  têm proporções de peso fixas). 

Limpeza de ferramentas e 
remoção de manchas 

Por Neotex© 1021 imediatamente após a aplicação 

Condições de 
armazenamento 

2 anos, armazenado em sua embalagem inicial selada, ao abrigo do sol, 
humidade e baixas temperaturas 


