
 
 

Neoproof® Polyurea F 

 

 

Revestimento impermeabilizante para coberturas expostas 

Descrição do 
produto  

Neoproof Polyurea F é um revestimento 
impermeabilizante bicomponente, elástico, de poliureia 
alifática a frio, para a proteção de coberturas expostas. 
Sem a presença de bolhas na superfície final, não 
absorve água e apresenta uma elevada resistência 
contra raios UV e resistência mecânica. Em relação à 
reação ao fogo, é classificado como Classe E de acordo 
com EN 13501-1, método de teste EN ISO 11925-2: 
2010. Pode ser utilizado para a proteção de estruturas 
metálicas, betão, betão, alvenaria, superfícies de 
madeira, etc. Quando a temperatura ultrapassa os 200ºC 
(390ºF), os componentes específicos do produto reagem 
formando uma espuma multicelular não inflamável, que 
protege a superfície contra um pequeno ataque de 
chamas por um curto período de tempo, permitindo a 
intervenção de extintores de incêndio. 

Aplicação 
•  Coberturas de betão, betonilhas, revestimento 
cerâmico 

•  Coberturas onde é necessária uma resistência 
extremamente alta a empoçamentos ou águas 
estagnadas 

•  Superfícies metálicas após a aplicação do primário  
adequado (Neopox® Special Primer 1225 nos casos 
em que seja necessária proteção anticorrosiva) 

•  Camadas de impermeabilização de poliuretano novas 
ou antigas 

•  Proteção de espuma PU projetada 

Propriedades/ Vantagens • Capaz de resistir, por um curto período, a um ataque 
de chamas sem propagação substancial  

• Impede a penetração de húmidade, proporcionando 
vedação completa 

• Oferece maior resistência à flexão e elasticidade 

• Resistência mecânica muito alta 

• Não há necessidade de equipamento de aplicação 
especial 

• Estável aos UV e transitável 

• Excelente adesão a todos os substratos de 
construção, como betão, gesso, alvenaria, metal, 
madeira 

• Superfície final sem bolhas.  

• Secagem e cura rápida 

• Pot life longo 

• Ponteamento de fissuras 

• Fácil de aplicar 
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• Resistência excecional à absorção de água 

• Solução ideal para impermeabilização de coberturas 
transitáveis 

• Resistente a temperaturas de -35ºC a + 80ºC. 

Características técnicas   
 

Reação ao fogo (EN 13501-1) Class E (Fs<150mm in 20s)  

Temperatura de serviço -350C a +800C 

Dureza Shore A (EN ISO 868: 2003 / 

ASTM 2240) 

73 

Dureza Shore D (EN ISO 868: 2003 / 

ASTM 2240) 

22 

Consumo 1-1.2 kg/m2 (para duas camadas, no substrato cimentício) 

Permeabilidade ao vapor de água Classe ΙI 

Absorção e permeabilidade à água  W < 0,1 kg/m2 h0,5 

Permeabilidade a CO2 sD >50 m 

Coeficiente de absorção 

(EN 1062-3: 2008) 
0.00 kg/m2 min0,5  

Humidade do substrato <4% 

Temperatura de aplicação +5ºC a +35ºC  

Elongamento (ASTM D412) 400 % 

Tensão de rotura (ASTM D412) 8.6 N/mm2 

Adesão ao betão 

(ASTM D4541) 
> 3Ν/mm2  
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Pot life  

Temperatura Tempo 

5 oC 100 minutos 

23 oC 80 minutos 

35 oC 45 minutos 

 

Sem tack 

 

Temperatura Tempo 

5 oC 8 horas 

23 oC 3 horas 

35 oC 2 horas 

 

Secagem entre demãos  

 

 

Temperatura Tempo 

5 oC 24 horas 

23 oC 18 horas 

35 oC 10 horas 

  

Instruções de utilização Preparação da superfície:  As superfícies devem ser lisas e 

contínuas (ou seja, sem buracos, fissuras, baias, etc.). Caso 

contrário, devem ser tratadas em conformidade (por exemplo, 

com massa). Além disso, devem estar limpos, secos e livres 

de pó, óleos, graxas e materiais soltos. Antes da aplicação, 

para o preenchimento dos poros, o aumento da aderência e 

a maior cobertura do material, sugere-se a aplicação do 

Acqua® Primer NP. A temperatura do substrato deve ser 

superior a + 12 ° C. 

Aplicação:  Misture as duas partes adicionando a Parte B à 

Parte A e misture (400 rpm) por 2-3 minutos. Neoproof 

Polyurea F é aplicado após a agitação, com trincha, rolo ou 

equipamento airless, 24 horas após o primário Acqua 

Primer NP. Neoproof Polyurea F é aplicado em duas 

camadas sem diluição. 

 

Notas especiais 

 

➢ Neoproof® Polyurea F  não deve ser aplicado em 

condições húmidas, ou se houver previsão de que  

condições húmidas prevaleçam durante o período de cura 

do produto. 
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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. 

➢ Condições de aplicação: Húmidade no suporte: 

<4%, húmidade relativa do ar: <85%. A aplicação deve ser 

realizada em temperatura entre + 5°C e + 35°C. 

➢ Para aplicações exigentes ou para cobertura de 

fissuras maiores que 1,5 mm, Neoproof® Polyurea F pode 

ser reforçado com tecido não tecido de poliéster 

especialmente projetado Neotextile® 100gr. Nesses casos, 

são necessárias pelo menos três camadas do produto. 

➢ Em casos de isolamento de cobertura invertida ou 

isolamento térmico insuficiente, é recomendado usar 

ventilação adequada. 

Cores Branco 

Embalagem  Conjuntos de 19 kg em latas (componentes A e B têm proporção de 

peso fixa) 

Limpeza de ferramentas Use solvente Neotex® 1021 imediatamente após a aplicação . 

Remoção de manchas Use solvente Neotex® 1021 quando a mancha ainda estiver fresca e 

humida. No caso de manchas endurecidas, use meios mecânicos. 

Estabilidade de armazenamento Parte A: 2 anos (5-45°C) em latas fechadas. 

Parte B:  1 ano (5-35°C) em latas fechadas. 


