
 
 

Neopox® Special 

 

 

Descrição do 
Produto 

Neopox® Special  é um revestimento epóxi premium, bicomponente, de base 
solvente adequado para aplicação de pavimentos. 

  

Campos de 
aplicação 

• Pavimentos industriais, armazéns, estacionamentos, garagens 

• Piscinas, reservatórios, fontes (não expostas aos raios UV) 

• Superfícies metálicas no interior 

Propriedades / 

Vantagens 

•  Resistente a temperaturas entre -50°C e + 140°C (resistência de curto 
prazo). Resistência permanente entre -20 °C e + 70 °C. 

• Neopox® Special não requer a preparação do substrato. Em ocasiões 
especiais é necessário o uso do Primer Epoxol® (ver tabela abaixo) 

 

Tipo de substrato Consumo 
Epoxol® Primer 

Consumo 
Neopox® 
Special 

Mosaico 100gr/m2/ 
camada 

125gr/m2 / 
camada 

Telhas de 
cerâmica 

100gr/m2/ 
camada 

125gr/m2 / 
camada 

Cimentício com 
alta porosidade 

150-200gr/m2/ 
camada 

125gr/m2 / 
camada 

 

• Excelente resistência à água, água do mar, álcalis, derivados de petróleo, 
atmosfera industrial e intempéries. Boa resistência a solventes e ácidos 
diluídos (ver tabela de resistência química). 

• Adequado e como revestimento protetor para instalações de purificação 
biológica. 

• Amplo uso de aplicativos com o mesmo material. 

• Grande variedade de cores básicas. 

Em conformidade com o regulamento 2004/42 / EC para limitação de V.O.C. 
em tintas e vernizes. 

 

Características técnicas 
 

Aparência 

Densidade (EN ISO 2811.01) 

Brilho  

0,98-1,2 kg/l (dependendo da sombra) 

Relações de mistura (peso prop.) 

Brilho 600 

75Α:25Β 

85-90 
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Vida em pote 

Temperatura Tempo 

+12°C 2 horas 

+25°C 1 horas 

+30°C 1 hora 

 

                                      Repintura 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 

+30°C 24 horas 

 

                                      Caminhada 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 

+30°C 24 horas 

                                 

Consumo 

Temperatura do Substrato 

Temperatura ambiente 

Espessura do filme seco 

250-350gr/m2  para duas camadas (depende do substrato) 

+12°C a +35°C 

+12°C a +35°C 

60-80 por camada 

Teor de húmidade da superfície 

Húmidade atmosférica relativa 

<4% 

<70% 

Endurecimento Total ~ 7 dias 

Resistência à abrasão (ASTM D 4060) 57 mg (Teste Taber CS 10/1000/1000)  

 

Força de ligação (EN 13892-8) ≥ 2,5 N/mm2 

Flexibilidade PASSA (ASTM D522, curva de 180 °, mandril de 1/8 ") 
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Qualidade / 
Preparação do 
Substrato 

O substrato de betão deve ser sólido e com resistência à compressão (mínimo 25 
N / mm2) com uma resistência mínima à tração de 1,5 N / mm2. O substrato deve 
estar limpo, seco (teor de humidade no suporte <4%) e livre de todos os 
contaminantes tais como sujidade, óleo, graxa, revestimentos e tratamentos de 
superfície, etc. Os substratos de betão devem ser preparados mecanicamente 
usando limpeza por jato abrasivo ou equipamento de escarificação para remover 
a camada de cimento e obter uma superfície texturizada aberta. 

A colocação local pode ser realizada com Epoxol® Putty na proporção de 1Α: 1B 
a 2A: 1B ou Epoxol® Primer SF misturado com areia de quartzo. 

Instruções de uso Superfícies de construção: 

Aplicar uma demão de Epoxol Primer ®. Em seguida, aplique uma demão de 
Neopox® Special diluído 8% com solvente Neotex 1021. Antes de aplicar, 
misture os dois componentes (A e B) completamente até a proporção de mistura 
predeterminada por peso correta. Neopox® Special deve ser bem misturado 
usando um misturador elétrico de baixa rotação e é importante misturar bem 
próximo às laterais e ao fundo do recipiente. Aplicar a segunda demão diluída 4-
8% com solvente Neotex 1021 (se for necessária uma terceira demão, diluir 4%). 
Neopox® Special pode ser aplicado com trincha, rolo ou spray airless. 

Superfície final antiderrapante Neopox® Special: 

Primeiro, Neopox® Special é aplicado da mesma maneira descrita 
anteriormente. Na camada ainda fresca é espalhada areia de quartzo M-32, 150-
300 gr / m2, dependendo do efeito antiderrapante necessário. Após o 
endurecimento, todos os grãos soltos devem ser removidos usando um aspirador 
de alta sucção. Por fim, uma camada selante de acabamento de Neopox® 
Special é aplicada a rolo e sem adição de areia de quartzo M-32. 

Superfícies Metálicas: 

As superfícies devem estar isentas de ferrugem ou qualquer corrosão que impeça 
a colagem e deve ser preparada com escovagem, esmerilhamento ou jato de 
areia. A seguir aplicar uma demão de Neopox® Special Primer 1225 diluído com 
solvente Neotex 1021 para proteção contra ferrugem. Antes de aplicar o primário, 
misture bem os dois componentes (A e B) e aplique dentro de 3 horas com trincha, 
rolo ou spray airless. Em seguida, aplique duas demãos de Neopox® Special 
diluído 4-8% com solvente Neotex 1021. 

Superfícies de poliéster e madeira: 

A superfície deve ser áspera (não lisa) nivelada (por exemplo, com Massa 
Epoxol® Putty), livre de pó, sujidade, substâncias gordurosas e oleosas. Aplicar 
uma demão de Neopox® Special diluído 8% com solvente Neotex 1021. Aplicar 
a segunda demão diluída 4-8% com solvente Neotex 1021 (se for necessária uma 
terceira demão, diluir 4%). 

Notas • Baixas temperaturas e alta húmidade durante a aplicação prolongam o tempo 
de secagem. 

• A superfície deve estar seca durante a aplicação da tinta e protegida do 
ataque de húmidade crescente (por exemplo, sistema resistente à pressão 
osmótica ι Neopox® Primer AY 

• Aguarde pelo menos 4 semanas entre o lançamento de novas estruturas de 
betão e sua pintura com o produto. 

• A exposição direta e contínua à radiação UV pode causar com o tempo o 
fenómeno de escamação. 
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Resistência química 

 

1 Hora (+200C) 5 Horas (+200C) 24 Horas (+200C) 

Ácido Fosfórico 10% C C C 

Ácido sulfúrico (10%) C C C 

Ácido clorídrico (10%) A B B 

Ácido láctico (10%) B C D 

• As superfícies que já foram revestidas com epóxi devem ser esfregadas 
levemente antes de aplicar a segunda camada com o produto para garantir 
uma boa adesão entre as duas camadas de tinta. 

• A segunda demão de uma superfície recém-pintada deve ocorrer dentro de 2 
dias, caso contrário, sugere-se esfregar levemente a camada recém-pintada 
para evitar possíveis problemas de adesão. 

• Após a mistura, aplique imediatamente o material para evitar, em altas 
temperaturas, a polimerização do produto no recipiente. 

• A temperatura do substrato deve ser pelo menos 3°C acima do ponto de 
orvalho para reduzir o risco de condensação ou bolhas no acabamento do 
pavimento. 

Variações Neopox® Special Winter:  

Versão especial do produto para aplicação em ambientes de alta húmidade e 
baixas temperaturas. 

(<12 °C e> 5 °C, húmidade relativa do ar <80%, teor de húmidade no suporte 
<4%) 

Limpeza de 
ferramentas 

Use solvente Neotex 1021 imediatamente após a aplicação. 

Cores Disponível em uma variedade de cores e cores especiais sob procura acima de 
uma determinada quantidade. 

Embalagem Conjuntos de 1 kg, 5 kg e 10 kg em latas (os componentes A e B têm proporção 
de peso fixa) 

Estabilidade de 
armazenamento 

3 anos (5-45 °C) em latas fechadas. 

Precauções de 
segurança 

Consulte as Folhas de Dados de Segurança. 

Materiais auxiliares Epoxol® Primer: Conjuntow 5kg, 10kg 

Epoxol® Primer SF: Conjunto 10kg 

Neopox® Primer AY: Conjunto 5kg 

Epoxol® Putty: Conjuntos 1kg, 6kg, 20kg 

Solvent Neotex 1021: Latas 1kg, 5kg, 20kg 
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Ácido nítrico (10%) B C D 

Hidróxido de sódio - 

soda cáustica (10%) A B B 

Formaldeído (10%) A B B 

Amônia (10%) A B B 

Cloro (5%) A B B 

Diesel A A A 

Gasolina A A A 

Xileno A A A 

Μ.Ε.Κ A B B 

Álcool 950 A A A 

Água Salgada 15% A A A 

Óleo de motor A A A 

vinho tinto A A A 

Água do mar A A A 

 
(A) EXCELENTE RESISTÊNCIA 
(Β) BOA RESISTÊNCIA (LEVE DESCOLORAÇÃO) 
(C) POBRE RESISTÊNCIA (INTENSA DESCOLORAÇÃO)  
(D) SEM RESISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

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. 
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DoP No. Neopox Special / 4950-17    
          

   ΕΝ 1504-2    
          

  Neopox Special   
          
  Sistema de proteção de superfície para betão   

  
 

Revestimento    
                

          

  
Permeabilidade ao vapor de 
água 

 : 
Class ΙI    

   
    

   

  Absorção  W < 0,1 kg/m2 h0,5 
  

  e permeabilidade à água    
   

    
   

  Força de adesão  : ≥ 1,5 N/mm2   
   

    
   

  Permeabilidade ao CO2  : sD >50 m  
  

   
    

   

  Reação ao fogo   : Euroclass F   
   

    
   

  Substâncias perigosas  : cumprir com 5.3   
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