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Argamassa de reparação reforçada com fibras de alta 

resistência, tixotrópica, não retrátil 

                     

Campos de aplicação Graças à sua composição especial e propriedades mecânicas notáveis, 
Neorep® é adequado para trabalhos de restauração fáceis e altamente 
duráveis em edifícios sem cofragens. 

Alguns usos indicativos são reparos de elementos de concreto danificados, 
rachados ou quebrados (por exemplo, colunas, vigas, lajes, escadas, 
orifícios de curvas fechadas), portas, janelas (molduras, bases), rachaduras 
e juntas em betão, juntas rígidas usadas para pré-fundidos, pisos 
industriais, reforços visíveis e tubos de betão. 

Propriedades/ 

Vantagens  

 

• Neorep® é uma argamassa pré-misturada de alta tixotropia, anti-
retrátil, pronta para uso. 

• Os seus agregados de tamanho de partícula selecionado e 
aditivos especiais evitam qualquer rachadura atribuída a 
condições de cura não ideais, como retração de plástico ou 
vibrações (por exemplo, devido ao ruído e tráfego de veículos. 

• Apresenta um assentamento e acabamento rápido e fácil. 

• Neorep® possui módulo de elasticidade e coeficiente térmico, que 
confere excelente compatibilidade com os elementos de betão. 

• Possui grande resistência ao ataque de agentes químicos como 
cloretos (sal de descongelação, água do mar, etc.), sulfato, chuva 
ácida, dióxido de carbono. 

• Neorep® atende aos requisitos da Classe R4 da EN 1504-3. 

Características técnicas 

(As medições foram realizadas em ambiente de laboratório sob temperatura de + 23ºC, 
húmidade relativa de 50% e sem ventilação) 

 

Aparência Pó seco 

Cor Cinza 

Espessura máxima de aplicação 4cm 

Temperatura de força -300C até +900C 

Tamanho máximo de grão 2,5mm 

Tempo de trabalho a + 200C (EN 
1015-9) 

1-2 horas 

Densidade aparente de argamassa 
seca (ΕΝ 1097-3) 

1,15±0,10kg/L 

Resistência à flexão (ΕΝ 12190) ≥ 6MPa (28 days) 
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Resistência à compressão (ΕΝ 
12190) 

≥ 18MPa (24 horas), ≥ 40MPa (7 dias), ≥ 55MPa  (28 dias)                                         

Encolhimento Não 

Consumo 17,5kg/m2/cm espessura da camada 

Temperatura de aplicação +50C até +350C 

Água por 25kg Neorep® 4,6 - 4,75 lt 

Requisitos de acordo com EN 1504-3 Classe R4 (com adição de água 20% por peso de pó) 

 Resultados                                                        Requisitos (R4) 

Resistência à compressão (ΕΝ 
12190) 

 ≥ 55MPa (28 dias)                                              ≥ 45MPa 

Conteúdo em cloretos (EN 1015-
17) 

0,01%                                                              ≤ 0,05% 

Adesão ao substrato (ΕΝ 1542) 2,8MPa                                                            ≥ 2,0MPa 

Resistência à carbonatação (ΕΝ 
13295) 

Sim                                                                     Sim 

Módulo de elasticidade (ΕΝ 13412) 20,5GPa                                                         ≥ 20GPa 

Compatibilidade térmica - Parte 1 
congelamento-descongelamento 
(ΕΝ 13687-1) 

2,4MPa                                                           ≥ 2,0MPa 

Absorção capilar de água (ΕΝ 
13057) 

0,3 Kg∙m-2∙h-0,5                                               ≤ 0,5Kg∙m-2∙h-0,5 

Reação ao fogo (ΕΝ 13501-1) Categoria Α1                                                       Categoria Α1 
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Instruções de uso 

 

• Limpeza cuidadosa da superfície e remoção de pó, óleo, graxa, vestígios 
de ferrugem para obter um substrato sólido. 

• Caso seja necessária proteção anticorrosiva do reforço de aço, aplique 
duas camadas de mistura de emulsão de copolímero de 1kg Revinex® / 2-
3kg Neorep® com trincha 

• Umedecimento das manchas a serem reparadas pelo menos 6-12 horas 
antes da aplicação da mistura 

• Adicione água para que a mistura obtenha a consistência desejada. A 
argamassa é aplicada com espátula ou spray airless em camadas 
contínuas de espessura de até 4cm cada. O acabamento pode ser 
realizado alisando a superfície com espátula de estuque de madeira ou 
plástico. Esta última operação pode ser realizada quando a argamassa 
começa a endurecer, ou seja, quando os dedos já não se afundam na 
argamassa (toque seco). 

• A adição de Revinex® a uma taxa de 1 parte de Revinex®: 3 partes de 
água em Neorep® (1-2kg Revinex® / 25kg Neorep®) melhora as 
propriedades de adesão da argamassa ao betão, tijolo e reforço ao mesmo 
tempo que concede maior impermeabilização e duração ao tempo e à 
compressão. 

Notas • Baixas temperaturas e alta húmidade durante a aplicação prolongam 
o tempo de secagem, enquanto altas temperaturas o reduzem. 

• Quando utilizado em locais totalmente expostos ao sol ou muito 
ventilados, recomenda-se umedecer durante a secagem da 
argamassa por 24-48 horas, principalmente quando prevalecem altas 
temperaturas. 

• No caso de aplicações verticais ou horizontais de grandes aberturas 
superiores a 4cm recomenda-se a utilização da malha de fibra Gavazzi 
0133-A após a primeira camada de Neorep®. 

Embalagem Sacos de papelão de 25kg 

Estabilidade de 
armazenamento 

No mínimo 12 meses quando mantido selado na sua embalagem original, 
em local seco e coberto. 

Materiais auxiliares 

 

• Revinex®: Latas 1kg,5kg,18kg 

• Malha de fibra Gavazzi 0133-A: Em rolos 50 x 1m ou 0,33m  
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NEOTEX S.A. 
V.Moira str., P.O. Box 2315 

GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece 
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DoP No. Neorep /4950-09 

EN 1504-3 
Neorep 

Produto de reparação de betão para reparação estrutural 
Argamassa PCC (com base em cimento hidráulico, polímero 

modificado) 
 

Força compressiva R4 

Teor de íons de cloreto ≤ 0,05% 

Ligação Adesiva ≥ 2,0 MPa 

Resistência à carbonatação Passes 

Módulo elástico ≥20 GPa   

Compatibilidade térmica, parte 1 ≥ 2,0 MPa 

Absorção capilar ≤ 0,5kg∙m-2∙h-0,5 

Substâncias perigosas Cumprir com 5.4 

Reação ao fogo Euroclass A1 
 


