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Argamassa impermeabilizante a frio, cristalina. 

Campos de aplicação Neopress® é uma argamassa impermeabilizante cristalina, 

adequada para aplicações em substratos de betão e outras 

superfícies de construção, para a impermeabilização de 

porões, paredes, tanques, piscinas, valetas, caixas de plantio, 

silos, superfícies sob azulejos, etc. 

 

Propriedades Neopress® sela os poros do betão, proporcionando uma 
impermeabilidade absoluta. Tem uma excelente aderência a 
numerosas superfícies de edifícios. Apresenta elevada 
resistência a pressões hidrostáticas positivas e negativas, bem 
como excelentes propriedades de abertura de fendas. Para 
propriedades melhoradas, em caso de aplicações exigentes, é 
possível misturá-lo com a emulsão copolimérica Revinex®. 
Neopress® demonstrou fornecer uma excelente durabilidade 
e impermeabilidade à água em resposta à Norma Europeia EN 
934-3. Certificado com a CE (EN 1504-2) 

Características técnicas  

Consumo 2-2,5kg / m2 para duas camadas (substrato cimentício) 

Tempo de trabalhabilidade (+ 25 ° C) 30 minutos 

Tempo de secagem por camada (+ 20 ° 
C) 

4-6 horas 

Densidade (EN ISO 2811-1: 2011) 1.062g / cm3 

Permeabilidade de CO2 Sd (EN 1062-6: 
2002 Método A) 

41,9m 

Permeabilidade ao vapor de água V 
(EN ISO 7783: 2011) 

10,6 g / (m2 · d) 

Permeabilidade à água w (EN 1062-3: 
2008) 

0,020 kg / (m2x h 0,5) 

Força adesiva (EN 1542: 2001) 1,62 Ν / mm2 

Resistência à tração (28 dias DIN 
53504, enriquecido com Revinex®) 

3,63Ν / mm2 

Alongamento na ruptura (28 dias DIN 
53504) 

3,13% 

Resistência à compressão em 28 dias 
(ΕΝ 1015-11) 

32,13Mpa 

Resistência à penetração (EN 1015-9) 12,76N / mm2 
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Absorção de água (EN 1015-8) 0,4kg / m2 min 0,5 (classe W1) 

Instruções de uso Preparação da superfície: A superfície deve estar seca e 
protegida da húmidade ascendente, estável, limpa e livre de 
poeira, graxa, óleos e materiais soltos. Revestimentos antigos 
e materiais soltos devem ser completamente removidos com 
pincel ou com o uso de uma lixa adequada e um aspirador de 
alta sucção. O substrato cimentício deve ser preparado 
mecanicamente por meios adequados (por exemplo, 
trituração, jato de água, etc.), para suavizar irregularidades, 
abrir os poros e criar condições para uma adesão ideal. 
Reparos gerais no substrato, preenchimento de fendas, 
alisamento de superfície, etc. podem ser realizados usando 
produtos de reparo adequados, como a argamassa reparadora 
de cimento não retrátil e reforçada com fibras Neorep®. Em 
locais onde haja fluxo de água, recomenda-se a utilização da 
argamassa de presa rápida Neostop® antes da aplicação de 
Neorep®. A superfície de aplicação deve estar 
suficientemente umedecida, sem respingos de água 
("superfície seca saturada"). 

Mistura: Numa quantidade de 7-7,5 kg de água, adiciona-se 
gradualmente 25 kg de Neopress®, mexendo ao mesmo 
tempo com um agitador, de forma a homogeneizar a mistura. 
No caso de adicionar Revinex®, a proporção de 5kg de 
Revinex®: 5kg de água: 25kg de Neopress® é recomendada. 
Para casos de menor adição de Revinex®, a quantidade de 
água é ajustada de acordo. 

Aplicação: A mistura é aplicada a pincel sobre a superfície 

umedecida. Uma vez que a primeira camada está seca, a 

segunda camada é aplicada em uma direção diferente, após a 

primeira ser levemente umedecida. Cada camada 

subsequente pode ser aplicada da mesma maneira. A 

espessura de cada camada não deve ultrapassar 1mm de 

espessura, a fim de garantir a cura adequada do material. 

Para maior espessura e aumento da resistência ao rasgo, 

recomenda-se aplicar o material reforçado com a malha de 

fibra de vidro resistente a álcalis N-Thermon® 90gr (aplicação 

de duas camadas “húmido sobre húmido”, com a malha de 

fibra de vidro entre elas). 

Notas 
• Condições de aplicação: Temperatura mínima de 

aplicação: + 5 °C 

• Após a aplicação da camada final, recomenda-se 

umedecer frequentemente a superfície por aprox. 3-5 dias 

e protegê-lo contra as condições meteorológicas (luz solar 

direta, vento, chuva e geada) 

• Neopress® não deve ser aplicado se houver expectativa 

de condições húmidas ou chuvosas durante o período de 

cura do produto. 

Cores Cinza 
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Limpeza de ferramentas e 
remoção de manchas 

Colocar água imediatamente após a aplicação 

Embalagem Recipientes plásticos de 25 kg 

Estabilidade de 
armazenamento 

2 anos, armazenado em sua embalagem original selada, em 
local absolutamente seco, ao abrigo do gelo, húmidade e 
exposição ao sol. 

Precauções de segurança 
Consulte as fichas de dados de segurança. 
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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. 
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Dop Nο/4950-55 

EN 1504-2 

Neopress®  

Sistema de proteção de superfície de betão 

Cobertura 

Revestimento 
 

Permeabilidade ao vapor de água Categoria I 

Força de Adesão ≥1,0N / mm2 

Absorção e permeabilidade à água  

Permeabilidade / permeabilidade ao CO2 W <0,1Kg / m2h0,5 
Reação ao Fogo SD> 50m 

Substâncias perigosas Euroclass F / Euroclass F 


