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Primário epóxi de bicomponentes, sem solventes, 

adequado para superfícies húmidas 

Campos de aplicação Pavimentos de betão húmidos – com água acumulada nos poros, sem 
humidade ascencional, que será revestido com sistemas de resina. 

Andares (de fábricas, laboratórios, armazéns, hipermercados, parques 
de estacionamento, garagens, matadouros, despensas, hospitais, 
escolas, etc.), onde o betão está húmido e a água é recolhida nos poros 
proporcionando uma aderência suficiente à superfície.  

Também adequado para superfícies à base de cimento que necessitem 
de estabilização. 

Propriedades • Primário epóxi sem solvente, bicomponente, com adesão muito 
forte em substratos à base de cimento 

• Oferece boa resistência a álcalis 

• Adequado para uso em interiores 

• Pode ser aplicado em superfície húmida ou porosa húmida 

• Pode ser usado como um selante transparente 

• Colagem de betão antigo com o novo 

Características técnicas 
 

Relação de mistura (em peso) 6,25A: 3,75B 

Aparência Transparente, amarelado 

Densidade (EN ISO 2811.01) Componente Α: 1,14gr/cm3 

 Componente B: 1,01gr/cm3 

Consumo estimado 200-300gr/m2, para uma camada (dependendo da absorção 

do substrato) 

Temperatura ambiente > +5ºC 

Humidade residual no suporte <100% 

Tempo de secagem (25ºC) 12 horas 

Secagem entre demãos (25ºC) Depois de 24 horas 

Pot life (25ºC) 20 minutos 

Transitabilidade (25ºC) 24 horas 

Endurecimento total ~ 7 dias 

Tensão de adesão (EN 13892-8) ≥3,0N / mm2 
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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.  

Instrução de 
utilização 

Preparação da superfície: A superfície também deve estar livre de pó, 

sujidade, substâncias gordurosas e oleosas. Portanto, deve ser 

escovado, polido ou limpo com jato, e em seguida limpo com aspirador 

de pó. Além disso, imperfeições de novas superfícies devem ser 

suavizadas com pulverizador para menor consumo de material e para 

obtenção de melhores propriedades de adesão. 

Aplicação: Neopox® Primer WS é aplicado em uma camada com 

espátula lisa, trincha ou rolo. Antes da preparação, os componentes do 

primário A e B devem ser adicionados e bem misturados com um 

misturador de baixa rotação (2-3 minutos). 

Notas especiais • Aguarde pelo menos 2 semanas entre a fundição de novas 

estruturas de betão e sua pintura com o produto 

• Quaisquer imperfeições existentes (fissuras, buracos) podem ser 

preenchidas usando Neopox® Primer WS misturado com areia de 

quartzo D50 260μm (M-32) 

Limpeza de 
ferramentas 

Utilize solvente Neotex® 1021 imediatamente após a aplicação. 

Removedor de 
manchas 

Utilize o solvente Neotex® 1021 quando a mancha ainda estiver fresca 

e húmida. No caso de manchas endurecidas, use meios mecânicos. 

Embalagem Conjuntos de 1kg e 10kg em latas (os componentes A e B têm 

proporção de peso fixa). 

Estabilidade de 
armazenamento 

Pelo menos 3 anos (+5ºC a +45ºC) em latas fechadas. 


