
 
 

Neopress® Crystal  

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. 

 

Argamassa impermeabilizante de penetração cristalina 

Campos de aplicação Neopress® Crystal é um material cristalino cimentício, 

adequado para isolamento e impermeabilização de betão. É 

ideal para tanques de água, poços, silos, caves e caves 

subterrâneas, túneis, paredes, bem como superfícies a serem 

revestidas com cerâmicos. 

Propriedades • Excelente adesão em betão, argamassas de cimento, 
tijolos, blocos de cimento, mosaico, etc. 

• Penetra e reage com a humidade e gera cristais 
insolúveis que preenchem e selam os poros da superfície 
oferecendo total impermeabilidade à água. 

• Mostra resistência à pressão hidrostática positiva e 
negativa e faz a ponte entre fissuras e cavidades 

• Permeável ao vapor de água, protege da carbonização do 
betão 

• Não corrói a armadura de betão 

• Neopress® Crystal permanece reativo, no caso de 
presença de humidade e sela fissuras de largura até 0,4 
mm. 

Características técnicas  

Consumo 1,6-1,7 kg / m2 para superfícies verticais e 2,2-2,4 kg / m2 
para horizontais em 2 camadas 

Pot life (+ 25 ° C) 30 minutos 

Absorção e permeabilidade à água 
(EN 13057) 

0,055 kg / (m2x h 0,5) 

Permeabilidade ao vapor de água Sd = 0,044m 

Tensão de adesão (EN 1542: 2001) 1,75 N / mm2 

Resistência à flexão (EN 12190) 6,9 N / mm2 

Resistência à compressão (ΕΝ 12190 
Classe I> 35, Classe II> 50) 

49,80 N / mm2 (rodas de poliamida). 

Permeabilidade de CO2 (EN 1062-6 
Método A requisito Sd> 50m) 

70,66m 

Ponte de fissura (EN 1062-7) 1,19 mm 

Instruções de uso 
Preparação de superfície: O substrato deve estar limpo, isento 

de pó, substâncias gordurosas ou oleosas, material mal 

aderente e suficientemente húmido. Use jato de água de alta 

pressão e equipamento de limpeza a jato abrasivo, para 

remover a camada de cimento e obter uma superfície de 
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textura aberta. Os elementos de ferro ou madeira devem ser 

removidos ou cortados a uma profundidade de 3 cm. 

Cavidades ou outras imperfeições devem ser reparadas com 

Neorep®. As juntas de construção existentes, juntas sem 

vazamentos com mais de 0,4 mm de largura, são abertas 

longitudinalmente em forma de V até uma profundidade de 

cerca de 3 cm e, em seguida, são preenchidas como acima. 

Preparação da mistura: Adicionar 25 kg de Neopress® 

Crystal em 7-7,5 kg de água e misturar com misturador 

elétrico de baixa rotação, até obter uma pasta homogénea e 

sem grumos. 

Aplicação de pasta: Aplique a mistura usando uma trincha ou 

spray airless. Quando a primeira camada estiver seca 

(passadas 4 a 6 horas dependendo das condições 

meteorológicas), aplicar a segunda camada na vertical ou em 

sentido diferente da da primeira camada. A primeira camada 

deve estar suficientemente húmida para garantir a adesão 

adequada da segunda. Se for necessária flexibilidade, dilua 4 

kg de Revinex® com 4 kg de água e adicione gradualmente 

25 kg de Neopress® Crystal. 

Transmissão a seco: Alternativamente, Neopress® Crystal 

pode ser distribuído uniformemente na forma de pó (consumo 

2,3-3,0 kg / m2) em lajes de betão horizontais recém-vazadas, 

uma vez que tenham inicialmente endurecido, antes da 

alisagem final e acabamento 

Notes • Durante o verão ou sempre que faz calor, é aconselhável 
umedecer a camada após a aplicação da argamassa para 
evitar desidratação e formação de fissuras. Não aplique 
em temperaturas inferiores a 5 ºC. 

• Para estruturas de betão que retêm líquidos (por exemplo, 
reservatórios, tanques de água, etc.), Neopress® Crystal 
deve ser deixado para secar por 7 dias antes de encher 
com líquido. 

Colours Cinza 

Packing Sacos de papelão 25kg 

Recipientes plásticos de 25 kg (sob pedido) 

Storage stability 

 

 

 

Sacos de papelão: 12 meses 

Recipientes de plástico: 24 meses 

Nota: os períodos acima referem-se ao produto mantido na 
embalagem original fechada, em ambiente seco e protegido 
de geadas, umidade e luz solar direta. 

 


