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Revestimento impermeabilizante elastomérico de base 

aquosa, para superfícies não expostas  

Campos de aplicação Neoproof® 360W é um revestimento impermeabilizante 
elastomérico de base aquosa, adequado para superfícies de 
construção horizontais ou verticais não expostas antes do reboco ou 
da aplicação sobre superfícies cerâmicas, telhas, etc. ou antes da 
colocação de painéis de isolamento. Ideal para impermeabilização 
em caixas de plantio. 

Propriedades • Forma uma membrana sem bolhas, impermeável à 
humidade, proporcionando altas propriedades mecânicas 

• Excelente força de adesão em várias superfícies de 
edifícios 

• Altamente resistente a álcalis 

• Apresenta alta resistência à flexão e tração 

• Fácil de aplicar e seca rapidamente 

• Oferece proteção contra radônio subterrâneo 

Características técnicas 
 

Densidade 1,30kg / L 

Alongamento na ruptura (ASTM D412) 270% (± 20%) 

Resistência à tração na ruptura (ASTM 

D412) 

3,5MPa (± 0,2MPa) 

Força de adesão (EN 1542: 2001) > 2,5Ν / mm2 

Tempo de secagem (+ 25 ° C) 1-2 horas 

Secar para repintura (+ 25 ° C) 24 horas 

Endurecimento total ~ 7 dias 

Consumo 1kg / m2 para duas camadas (superfície cimentícia) 

V.O.C. limite de acc. para a E.U. Diretiva 2004/42 / CE para este produto da categoria AcWB: 40g / l (Limite 

1.1.2010). V.O.C. conteúdo do produto pronto para uso <40g / l. 

Instrução de uso Preparação da superfície: A superfície deve estar estável, limpa, 

seca, protegida da humidade e livre de pó, gordura e materiais 

soltos. Quaisquer materiais com pouca aderência e revestimentos 

antigos devem ser removidos e a superfície deve ser 

cuidadosamente limpa mecanicamente ou quimicamente. 

Dependendo do substrato, pode ser necessária uma preparação 
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mecânica adequada, a fim de suavizar as irregularidades, abrir os 

poros e criar as condições ideais de adesão. As superfícies devem 

ser planas, lisas e contínuas (ou seja, sem buracos, rachas, baias, 

etc.). No caso oposto, eles devem ser tratados em conformidade 

(por exemplo, com massa adequada). 

Primário: Antes da aplicação do Neoproof® 360W, deve-se aplicar 

o primário ΝΕΟΤΕΧ® adequado, dependendo do substrato. No caso 

de substratos cimentícios, propõe-se a aplicação do Revinex® 

diluído em água na proporção Revinex®: água - 1: 4 ou os primários 

à base de solventes Silatex® Primer ou Vinyfix® Primer. 

Aplicação: Após o primer da superfície, Neoproof® 360W é 

aplicado, após agitação, em pelo menos duas camadas com rolo, 

pincel ou pistola airless. Se necessário, pode ser diluído em até 10% 

com água. Após a aplicação da última camada e ainda fresco, é 

aconselhável espalhar areia de quartzo sobre o Neoproof® 360W 

para promover a adesão do posterior adesivo para ladrilhos ou 

gesso. Após 24 horas, quaisquer grãos soltos devem ser removidos 

com um aspirador de alta sucção. 

Notas • Condições de aplicação: Humidade da superfície: <4%, 

humidade relativa atmosférica: <80%, Temperatura ambiente e 

do substrato: + 8 ° C mín. / + 35 ° C máx. 

• Neoproof® 360W não deve ser aplicado em condições 

húmidas, ou se for previsível que condições húmidas 

prevaleçam durante o período de cura do produto. 

• Cada camada subsequente de Neoproof® 360W deve ser 

aplicada na vertical ou na direção diferente da anterior 

• Neoproof® 360W não deve ser exposto aos raios UV 

• Para aplicações exigentes (por exemplo, caixas de plantio) ou 

na cobertura de fissuras maiores que 1,5 mm, bem como nas 

interseções paredes-piso, Neoproof® 360W deve ser 

reforçado com o tecido não tecido de poliéster especialmente 

projetado Neotextile®. Nesses casos, são necessárias pelo 

menos três camadas do produto. 

• Em casos de isolamento invertido do telhado ou isolamento 

térmico insuficiente, é recomendado o uso de ventilação 

adequada do telhado. 

• Para a aplicação de ladrilhos sobre Neoproof® 360W, é 

aconselhável utilizar adesivo elástico para ladrilhos (C2TE S1) 

Cores Bege claro (RAL 1015). Outras cores disponíveis mediante 

solicitação. 

Embalagem 12 kg, 5 kg e 1 kg em baldes de plástico 

Limpeza de ferramentas e 
remoção de manchas 

Por água imediatamente após a aplicação 
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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. 

Estabilidade de armazenamento 2 anos, armazenado em sua embalagem original selada, em local 

absolutamente seco, ao abrigo das temperaturas baixas, humidade 

e exposição ao sol. 


