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Poliureia híbrida elastomérica  

Descrição Neoproof Polyurea Η  é um revestimento de impermeabilização 

elastomérico híbrido poliureia-poliuretano a frio, de dois 

componentes para várias aplicações, quando são necessárias 

durabilidade mecânica e excelentes propriedades de 

impermeabilização. Forma uma película sem bolhas, impermeável à 

humidade, proporcionando notável resistência à absorção de água, 

elevadas propriedades mecânicas e excelente resistência à 

escamação. Não requer qualquer equipamento de aplicação 

especial.  

Campos de aplicação 
• Coberturas de betão, betonilhas e revestimento cerâmico 

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

• Superfícies metálicas, tais como tubos, após a aplicação da 
pré-camada adequada  

• Diretamente sobre membranas de impermeabilização líquidas 
novas ou antigas 

• Proteção do isolamento de espuma de poliuretano 

• Aplicações não expostas 

Propriedades-Vantagens • Impede a penetração de humidade, proporcionando uma 
selagem completa 

• Apresenta uma resistência mecânica muito elevada 

• Oferece maior resistência à flexão e alongamento 

• Não há necessidade de equipamento de aplicação especial 

• Notável resistência contra os UV 

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

• Sem aparecimento de bolhas na superfície durante a cura do 
material 

• Pot life  

• Propriedades de ligação de fendas 

• Fácil de aplicar 

• Proteção impermeabilizante de longa duração 

• Solução ideal para a impermeabilização de coberturas 
transitáveis  

• Compatível com outros revestimentos Neoproof Polyurea 

• Resistente a temperaturas de -35°C a +80°C 

Características técnicas   
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Proporção de mistura (por peso) 13,5A:6,5B 

Elasticidade (ASTM D412) 430%  

Resistência à tração na ruptura (ASTM 

D412) 
4,4MPa 

Tensão de adesão (ASTM D4541) >3Ν/mm2  

Dureza Shore A (EN ISO 868:2003/ASTM 

2240) 
60 

Temperatura de serviço -35°C min / +80°C max 

Pot life (+23°C) 80 minutos 

Tempo de secagem (+23°C) 8 horas 

Secagem entre demãos (+23°C) 24 horas 

Endurecimento total ~7 dias 

Consumo 1-1,2 kg/m2 por duas camadas (substrato cimentício) 

Instruções de uso Preparação do substrato:  A superfície deve ser estável, limpa, 

seca, protegida de humidade ascendente e sem pó, gordura e 

materiais soltos. Quaisquer materiais mal aderidos e revestimentos 

mais antigos devem ser removidos e a superfície deve ser 

cuidadosamente limpa mecânica ou quimicamente. Dependendo 

do substrato, poderá ser necessária uma preparação mecânica 

apropriada, a fim de suavizar as irregularidades, abrir os poros e 

criar as condições necessárias para a adesão. As superfícies 

devem ser planas, lisas e contínuas (isto é, sem furos, fendas, 

baías, etc.). Caso contrário, devem ser tratadas em conformidade 

(por exemplo, através de uma massa adequada).  

Preparação:   Antes da aplicação de Neoproof Poliureia H, deve 

ser aplicado o primário adequado ΝΕΟΤΕΧ®, dependendo do 

substrato. No caso de substratos cimentícios, propõe-se a 

aplicação do primário epoxídico de base aquosa Acqua Primer NP. 

Nesse caso, a temperatura do substrato deve ser superior a +12°C. 

Aplicação:  Após o escorvamento da superfície, Neoproof 

Polyurea H é aplicado em pelo menos duas camadas por rolo, 

trincha ou spray airless, sem diluição. Antes de misturar os dois 

componentes, o componente A deve ser misturado mecanicamente 

para aplicação durante 1 minuto. Os componentes A e B são então 

misturados na proporção pré-determinada e agitados por aprox. 3 
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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 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. 

minutos com um misturador eléctrico de baixa rotação até que a 

mistura esteja homogénea.  

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

húmidade relativa da atmosfera: <85%. A aplicação deve ter 

lugar a uma temperatura entre +5°C e +35°C.   

• Neoproof® Polyurea H não deve ser aplicado em condições 

húmidas, ou se se espera que prevaleçam condições húmidas 

durante o período de cura do produto. 

• Cada camada subsequente de Neoproof® Polyurea H deve 

ser aplicado numa direção vertical ou diferente da anterior 

• Para aplicações exigentes ou ao cobrir fissuras maiores que 

1,5 mm, bem como nas interseções de paredes-piso, 

Neoproof® Polyurea H deve ser reforçado com o tecido de 

poliéster especialmente concebido para o efeito  Neotextile® 

NP.  Nesses casos, são necessárias pelo menos três camadas. 

• As juntas de dilatação do substrato devem ser preparadas com 

Neotex® PU Primer ou Acqua Primer NP e depois selado com 

o selante elastomérico de poliuretano Neotex® PU Joint 

• Em casos de aplicação sob cerâmico, é necessário polvilhar 

areia de quartzo na camada final do revestimento, enquanto 

ainda está fresca, a fim de aumentar a aderência da camada 

subsequente do adesivo do revestimento cerâmico. Após o 

endurecimento de Neoproof® Polyurea H, quaisquer grãos 

soltos devem ser removidos com um aspirador de alta sucção. 

É aconselhável utilizar um adesivo elástico de mosaico (C2TE 

S1) 

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

Embalagem Conjuntos de 20kg em latas metálicas (na relação de mistura pré-

determinada de componentes Α e Β por peso) 

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

Stain removal Por solvente Neotex® 1021 quando as nódoas ainda estão frescas 

e húmidas. No caso de nódoas endurecidas, utilizar meios 

mecânicos. 

Estabilidade de 
armazenamento 

Componente A: 2 anos, armazenados na sua embalagem original 

selada, num local absolutamente seco, protegido da geada, 

húmidade e exposição à luz solar. 

Componente B: 12 meses, armazenados na sua embalagem 

original selada, num local absolutamente seco e protegido da 

geada, humidade e exposição à luz solar. 


