
 
 

Neopox® Special Primer 1225  

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 
NEOTEX® SA. É prestada como serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. 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. 

 

 

 

Primário epoxi anti-corrosivo, bicomponente, de base 

solvente, adequado para a proteção de superfícies metálicas 
 

 

Campos de aplicação Neopox® Special Primer 1225 é adequado para superfícies metálicas que 

requerem resistência mecânicas significativas, ou que estão 

periodicamente ou constantemente em contato com água ou água do mar, 

ácidos diluídos. O produto pode ser aplicado em estruturas metálicas, 

tanques, canalizações, cercas, etc.. 

Propriedades • Oferece proteção anticorrosive duradoura 

• Resistência contra água e água do mar, álcalis e ácidos diluídos 

• Excelente proteção contra água do mar, alcalis, ácidos diluídos, 

atmosferas industriais, derivados do petróleo. 

• Forte adesão metálica 

Características técnicas  

Densidade Componente Α: 1,25gr / cm3 

 Componente B: 0,90gr / cm3 

Relação de mistura A:B (por 
peso) 

80A: 20B 

Consumo 140-170 gr/m2 por camada 

Tempo de secagem (+25°C) 2-3 horas 

Pot Life (+25°C) 1 hora 

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

Temperatura ambiente De +12ºC a +35ºC 

% De sólidos em peso 63% 

Instruções de uso Preparação da superfície: A superfície do metal deve estar limpa, seca e 
livre de pó, óleo e qualquer material mal aderente. Remova a ferrugem com 

jato de areia ou escova de aço. 

Aplicação: Mexa bem os dois componentes e dilua 8 - 10% com solvente 
Neotex® 1021. Aplique uma demão com trincha, rolo ou pistola. Use a 
mesma diluição se uma segunda camada for desejada. Ao secar pode ser 
repintado com tinta epóxi (Neopox® Special). 
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Notas • Não deve ser aplicado em condições húmidas ou se for previsível que 
condições húmidas prevaleçam durante o período de cura do 
produto. 

• Superfícies que já foram preparadas com primário ou pintadas com 
revestimentos de epóxi devem ser lixadas levemente antes de 
repintar com Neopox® Special Primer 1225 para garantir uma boa 
adesão da nova camada. 

• O revestimento de uma superfície recém-pintada deve ocorrer dentro 
de 7 dias, caso contrário, sugere-se lixar levemente a camada recém-
pintada para evitar possíveis problemas de adesão. 

Cor Terracota 

Embalagem Conjunto de latas de 1kg, 5kg e 10kg (os componentes A e B têm relações 
de mistura de peso fixas). 

Limpeza de ferramentas Utilize o solvente Neοtex® 1021 imediatamente após a aplicação. 

Removedor de manchas Utilize solvente mencionado acima quando a mancha ainda estiver fresca 
e húmida. Em caso de manchas endurecidas, utilize mecânicas. 

Estabilidade de 
armazenamento 

2 anos, armazenado na sua embalagem original fechada, ao abrigo do gelo, 
humidade e exposição solar. 


