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Descrição do produto Neoproof Polyurea R é uma poliureia a frio bicomponente, 
altamente durável, para a impermeabilização de coberturas 
quando é necessário excelentes propriedades 
impermeabilizantes e durabilidade mecânica. Não necessita de 
equipamento especial de aplicação. Forma uma pelicula sem 
bolhas, contínua, com zero absorção de água e com resistência 
mecânica e aos raios UV.  

Aplicações 
• Coberturas de betão, placas de cimento, cerâmicos e 

leitadas de cimento 

• Coberturas com resistência a águas estagnadas 

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

• Membranas impermeabilizantes de poliuretano novas ou 
antigas 

• Impermeabilização sob cerâmicos 

• Proteção de espuma de PU projetada 

 

Propriedade/Vantagens • Impede a penetração de humidade, totalmente 
impermeável 

• Resistência acrescida a torção e flexão 

• Resistência mecânica muito elevada 

• Sem necessidade de equipamento especial de aplicação 

• Estável aos UV 

• Excelente adesão a todos os substrates, como betão, 
alvenaria, metal, madeira, etc. 

• Revestimento sem bolhas. Sem aparecimento de crateras 
durante a cura do material 

• Secagem e cura rápida 

• Pot life longo 

• Ponteamento de fissuras 

• Fácil aplicação 

• Proteção impermeabilizante de longa duração 

• Solução ideal para coberturas transitáveis 

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

Característícas Técnicas   
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Percentagem de sólidos (em 
peso) (ASTM D5201) 

>84% 

Relação de mistura (em peso) 13Α:6Β 

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 estimado 1-1.2 kg/m2 ( para duas camadas, em substrato cimenticio) 

Coeficiente de absorção 

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

Humidade residual no suporte <4% 

Temperatura de aplicação +50C a +350C  

Elongamento (ASTM D412) 400 % 

Tensão de rotura (ASTM D412) 8.6 N/mm2 

Adesão a betão 

(ASTM D4541) 
> 3Ν/mm2  

  

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 
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Repintura / Transitabilidade 

 

Temperatura Tempo 

5 oC 24 horas 

23 oC 18 horas 

35 oC 10 horas 

  

Instruções de uso 

Preparação de superfície:    As superficies devem ser o mais 
lisas e contínuas (i.e. sem buracos, fissuras, etc.). Se tal não for 
possível, devem ser tratadas (ex. Enchimentos e 
regularizações). Além disso, as superficies devem ser limpas, 
isentas de contaminantes, óleos, limpas e secas e sem 
materiais soltos. Antes da aplicação, para preenchimento de 
poros, melhoria de adesão e maior poder de recubrimento, é 
sugerida a aplicação de Acqua® Primer NP. A temperatura do 
substrato tem que ser superior a +12°C. 

Aplicação: Misturar as duas partes, adicionando o componente 

B ao componente A sempre misturando (400rpm) por 2-3 

minutos. Neoproof Polyurea R é aplicado após mistura, com 

rolos, trincha ou airless, 24 horas após aplicação de primário 

Acqua Primer NP. Neoproof Polyurea R é aplicada em 

duas camadas sem diluição. 

 

Notas especiais 

 

➢ Neoproof® Polyurea R não deve ser aplicado em 

condições de chuva, ou com previsão de chuvas durante o 

period de cura do produto. 

➢ Condições de aplicação: Humidade no suporte: < 4%, 

Humidade relativa do ar: <85%. A aplicação deve ser 

executada com temperaturas entre +5°C e +35°C.   

➢ Para aplicações exigentes ou para selagem de fissuras 

maiores de 1,5 mm, Neoproof® Polyurea R deve ser 

reforçada com tecido de poliéster não tecido Neotextile® 

100gr.  Nestes casos deverão ser aplicadas 3 demão. 

➢ Em casos de coberturas invertidas ou isolamento térmico 

insuficiente, é recomendado utilizar ventilação apropriada. 
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A informação presente nesta ficha técnica, relativamente á utilização e ás aplicações do produto, é baseada na experiência e conhecimento 

NEOTEX® SA.  É ofericida como um serviço a projectistas e empreiteiros de forma encontrarem soluções técnicas. No entanto, como fabricante, 

NEOTEX® SA não controla o uso dos produtos, pelo que não pode ser considerada responsável pelos resultas obtidos. Como resultado da 

evolução contínua, depende dos nossos clientes o contacto com o nosso departamento técnico para confirmação de validade desta ficha 

técnica, apesar da edição mais recente estar disponível no nosso website.  

Cores Branco(RAL9003), cinza(RAL7035), terracota(RAL3009) 

Embalagem  Kits de 19 kg em latas metálicas (componentes A&B com proporção 

estabelecida) 

Limpeza de ferramentas  Usar solvente Neotex® 1021 imediatamente após aplicação. 

Remoção de manchas Usar solvente Neotex® 1021 quando a mancha é fresca .Em caso de 

manchas endurecidas, utilizar meios mecânicos. 

Estabilidade armazenamento  Part A: 2 anos (5-45°C) em latas metálicas seladas. 

Part B: 1 ano (5-35°C)  em latas metálicas seladas.. 
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DoP No. Neoproof Polyurea R / 4950-14    
          

   ΕΝ 1504-2    
          

  Neoproof Polyurea R   
          
  Sistema de proteção de superficies de betão    

  
 

   Revestimento    
                

          

  Permeabilidade ao vapor de água  : Class ΙI    
   

    
   

  Absorção capilar   W < 0,1 kg/m2 h0,5 
  

  E permeabilidade á água    
   

    
   

  Tensão de aderência  : ≥ 1,5 N/mm2   
   

    
   

  Permeabilidade a  CO2  : sD >50 m  
  

   
    

   

  Reação ao fogo   : Euroclass F   
   

    
   

  Substâncias perigosas  : Cumpre com 5.3   
                

 

 

 


