
 

 

Neopox® W 

 

Sistema epóxi de base aquosa, bicomponente sem 

solventes 

Campos de aplicação Neopox® W é adequado para uso em pavimentos e paredes 
de fábricas, lojas, laboratórios, escadas, matadouros, 
garagens. Também é adequado em geral para uso em áreas 
internas, onde os vapores de solventes são indesejáveis (por 
exemplo, lojas e fábricas de vinho e alimentos). Pode ser 
compativel em superfícies metálicas e também em superfícies 
de betão húmido. 

  

Propriedades / 

Vantagens 

Neopox® W é uma nova tecnologia ecológica de base aquosa, 
de fácil aplicação e secagem rápida. É resistente à água, 
álcalis, detergentes, ácidos diluídos e muitos solventes. 
Oferece também boa resistência à abrasão, amarelecimento e 
força e muito boa adesão em superfícies de cimento. Não 
contém solventes (0% de teor de V.O.C.) nem álcool benzílico. 

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) 

Acetinado 

     1,51±0,03kg/l (Comp. Α), 1,12±0,03 kg/l(Comp. Β) 

Relações de mistura (peso prop.) 100Α:20Β 

Consumo 

Temperatura do substrato 

Temperatura ambiente 

330-400gr/m2 for 2 layers 

+12°C até +35°C 

+12°C até +35°C 

Teor de humidade da superfície 

Humidade atmosférica relativa 

<4% 

<70% 

Endurecimento Total ~ 7 dias 

Resistência à mudança de temperatura 

Resistência à abrasão (ASTM D 4060) 

Tensão de adesão (EN 13892-8) 

 

 

 

30 °C a + 70 °C (carga húmida a + 60 °C) 

91 mg (Teste Taber CS 10/1000/1000) 

≥ 2,5 N / mm2 
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        Pot life 

Temperatura Tempo 

+12°C 1 hora 

+25°C 45 minutos 

+30°C 30 minutos 

 

                         Secagem entre demãos 

Temperatura Tempo 

+12°C 18-24 horas 

+25°C 18-24 horas 

+30°C 18-24 horas 

 

                         Transitabilidade 

Temperatura Tempo 

+12°C 24 horas 

+25°C 24 horas 

+30°C 24 horas 
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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 a jato abrasivo 
ou equipamento de escarificação para remover a camada de 
cimento e obter uma superfície texturizada aberta. 

Além disso, imperfeições de novas superfícies devem ser 
suavizadas com pulverizador para menor consumo de material 
e obtenção de melhores propriedades de adesão. 

Aplicação do Primário Superfícies de construção: 

Se a humidade do substrato for de até 8%, se não houver 
humidade ascendente e a temperatura do substrato for             > 
+ 12°C, a superfície deve ser preparada com o primário de base 
aquosa Acqua® Primer. 

Superfícies Metálicas: 

As superfícies devem estar isentas de ferrugem ou qualquer 
corrosão que impeça a colagem e deve ser preparada com 
escovagem, trituração ou jato de areia. A seguir, aplicar uma 
demão de Neopox® Special Primer 1225 diluído 8-10% 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 pistola airless. 
Em seguida, aplique duas demãos de Neopox® Special diluído 
4-8% com solvente Neotex 1021. 

Instruções de uso Após a secagem do primário, Neopox® W é aplicado com rolo 
ou trincha. Misture ambos os componentes A e B 
completamente para a proporção de mistura predeterminada 
correta por peso. Neopox® W deve ser bem misturado usando 
um misturador elétrico de baixa rotação e é importante agitar a 
mistura bem próximo às laterais e ao fundo do recipiente. 
Misture continuamente por 3-5 minutos até que uma argamassa 
epóxi uniforme seja formada. A primeira camada é diluída 10-
15% com água, a segunda camada 5-10% com água e se uma 
terceira camada for necessária diluir 5-10% com água 

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

• Devido à sua estrutura microporosa, Neopox® W apresenta alta 
permeabilidade ao vapor de água e pode ser aplicado em 
superfícies húmidas (betão húmido etc.). 

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

• • Após mexer toda 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. 
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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. 

 

  

Chemical Resistance 

 

1 Hora (+20 0C) 5 Horas (+20 0C) 24 Horas (+20 0C) 

Ácido Fosfórico 10% B B C 

Ácido sulfúrico (10%) B B B 

Ácido clorídrico (10%) A B B 

Ácido láctico (10%) B B B 

Ácido nítrico (10%) B D D 

• As superfícies que já foram pintadas com tintas epóxi devem ser 
esfregadas levemente antes de repintar com o produto para 
garantir uma boa adesão entre as duas camadas de tinta. 

• A secagem entre demãos 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. 

Limpeza de ferramentas Use bastante água imediatamente após a aplicação. 

Removedor de manchas 
Use água quando a mancha ainda estiver fresca e humida. No 

caso de manchas endurecidas, use meios mecânicos. 

Cores 
Branco (RAL 9010), cinza (RAL 7035). Tons sob medida 

podem ser produzidos em quantidade mínima, mediante 

acordo especial. 

Embalagem 
Conjuntos de 6kg e 12kg em proporção de peso fixa. 

Estabilidade de armazenamento 
3 anos (5-45 °C) em recipientes selados. 

Precauções de segurança 
Consulte as Folhas de Dados de Segurança. 

Materiais auxiliares 
Acqua® Primer: Conjunto 7kg 

Neopox® Special Primer 1225: Conjuntos 1kg, 5kg 
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Hidróxido de sódio - soda 

cáustica (10%) B D D 

Formaldeído (10%) A A A 

Amónia (10%) A A A 

Cloro (5%) B C D 

Diesel A A A 

Gasolina A A A 

Xileno A A A 

Μ.Ε.Κ B B B 

Álcool 950 A A A 

Água Salgada 15% A A A 

Óleo de motor A A A 

Vinho tinto B B C 

Água do mar A A A 

 

(A) EXCELENTE RESISTÊNCIA 

(Β) BOA RESISTÊNCIA (LEVE DESCOLORAÇÃO) 

(C) POBRE RESISTÊNCIA (INTENSA DESCOLORAÇÃO) 

(D) SEM RESISTÊNCIA 


