
 
 

 Neopox® Primer ΒΜ 

 

 Primário epóxi, ideal para aplicações sobre membranas 

betuminosas 

 

 

 

Descrição Neopox® Primer BM é um primário epóxi, especialmente desenvolvido para 

aplicações de impermeabilização sobre membranas betuminosas (com ou 

sem acabamento mineral), criando uma excelente ponte de adesão para 

sistemas de impermeabilização líquida à base de solvente, como os 

sistemas Neoproof® Polyurea. 

Aplicação • Membranas betuminosas com ou sem grânulos minerais 

• Coberturas de betão, telhas de cimento, betonilhas 

• Superfícies metálicas 

Propriedades - Vantagens • Excelente adesão em membranas betuminosas com ou sem 

acabamento mineral, independentemente do desgaste que tenham 

sofrido 

• Demonstra flexibilidade e impermeabilidade 

• Retarda o envelhecimento da membrana betuminosas e evita a 

migração do componente betuminoso 

• Oferece excelente resistência à abrasão, geada e produtos 

químicos (ácidos diluídos, etc.) 

• Ecológico, em comparação com outras alternativas, devido ao uso 

de matérias-primas de base biológica 

• Fácil de aplicar 

• Ponte de adesão para sistemas de impermeabilização líquidas de 

base solvente como sistemas Neoproof® Polyurea 

• Pode ser revestida com sistemas de impermeabilização líquida de 

base aquosa, após polvilhamento de areia de quartzo 

Caraterísticas Técnicas  

Aparência   Transparente, amarelado 

Relação de mistura (por peso) 70A:30B 

Viscosidade 80-85KU  

Densidade (+25ºC) 1,06gr/cm3 

Pot Life (+25ºC) 30 minutos 
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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. 

Tempo de secagem entre 
demãos (+25ºC) 

24 horas 

Consumo 70-80gr/m2 em membranas betuminosas lisas sem acabamento 
mineral 

90-120gr/m2  em membranas betuminosas com acabamento mineral 

Instruções de uso Preparação de superfície: As superfícies devem estar estáveis, limpas, 
secas e livres de pó, sujidade e materiais soltos. 

Aplicação: os componentes A e B são misturados na proporção 
predeterminada e misturados por aprox. 3-5 minutos com um misturador 
elétrico de baixa velocidade até ficar homogénea. A superfície é então 

coberta com uma camada por com rolo ou trincha. 

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

relativa do ar <65% / Temperatura ambiente: de +8°C a +40°C 

• Baixas temperaturas e alta humidade prolongam os tempos de 
secagem 

• O produto não deve ser aplicado em caso de previsão de clima 
húmido e baixas temperaturas (abaixo de +8°C) antes que a 

película esteja completamente seca 

• Em caso de aplicação em membranas betuminosas lisas sem 
grânulos minerais, é importante remover com antecedência a 

película de PE com o qual as membranas podem ser revestidas 

• Não é recomendado aplicar impermeabilizantes de base aquosa 
diretamente sobre o primário. Nesses casos, é aconselhável 
polvilhar areia de quartzo sobre o Neopox® Primer BΜ, enquanto 
ainda está húmido e antes da aplicação do revestimento de base 
aquosa 

Embalagem Conjuntos de 5kg em latas de metal (na relação de mistura predeterminada 
de componentes Α e Β por peso) 

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

Armazenamento Componente A: 2 anos, armazenado na embalagem original selada, em 
local absolutamente seco, protegido das temperaturas baixas, humidade e 
exposição solar. 

Componente B: 12 meses, armazenado na embalagem original selada, em 
local absolutamente seco e protegido de geadas, humidade e exposição 
solar. O componente B pode endurecer dentro da lata, caso entre em 
contato com a humidade ambiente 


