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Revestimento de impermeabilização híbrido para coberturas 
 

 

Descrição do produto Membrana impermeabilizante hibrida elastomérica para coberturas em cor 

terracota (tecnologia de cura exposto aos UV) para climas mais frios com 

resistência a temperaturas extremamente baixas de até -35ºC, formando 

uma película impermeável. 

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

• Coberturas planas onde é necessária alta resistência à água 

estagnada 

• Membranas betuminosas com acabamento mineral 

• Superfícies metálicas 

• Sobre camadas de impermeabilização de poliuretano novas ou 

antigas 

• Painéis de poliuretano termoisolantes e painéis de policarbonato 

• Superfícies de vidro 

• Chapas de metal galvanizado e membranas betuminosas com 

superfície de folha de alumínio 

• Sobre coberturas antigas de amianto 

Sobre algumas superfícies acima, é necessário aplicá-las com o primário, antes da aplicação do Neoroof® Nordic. 

Propriedades • Aplicação fácil, uma membrana elástica que absorve micro 

fissuração 

• Neoroof® Nordic tem um sistema de reticulação UV 

incorporado, projetado para dar uma resistência muito boa à 

aderência da sujidade. Após 2 dias de exposição à luz solar 

direta, a película não fica pegajosa, mesmo sob altas 

temperaturas. 

• Não é afetado pelas intempéries e mantém a sua elasticidade 

para temperaturas de -35 ºC a + 80 ºC, oferecendo excelente 

impermeabilidade à água. 

 

Características técnicas  

Aparência Terracota, líquida viscosa 

Densidade (ISO 8962) 1,31g/cm3 
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pH (ISO 1148) 8-9    

Consumo 500-700gr/m2  para duas camadas (superfície cimentícia) 

Tempo de secagem 2-3 horas a +25oC 

Secagem entre demãos 24 horas at +25oC 

Instruções de uso Preparação da superfície:  O substrato deve estar limpo, seco e livre de pó, 
óleo, gordura ou qualquer material mal aderente. Aconselha-se aplicar o 
primário na superfície com Revinex® diluído em água na proporção 
Revinex®: água-1: 3 até 1: 4, para selar eventuais poros, fixar a superfície 

e assim obter maior adesão e maior cobertura. 

Aplicação:  Mexer bem o produto dentro do recipiente. Após o primário, 
aplicar pelo menos duas camadas de Neoroof® Nordic com trincha ou 
rolo, aplicar o material na vertical ou na direção diferente da demão anterior. 
Diluir com 5% de água para a primeira camada. Aplicar a segunda camada 
após 24 horas, sem diluir. Siga as instruções acima para a terceira camada. 

No caso de aplicação sobre membrana asfáltica com pedra de gravidade, 
aplicar 1-2 demãos de primer Revinex® diluído em água na proporção 
Revinex®: água - 1: 3. Em seguida, aplique pelo menos 2 camadas de 

revestimento Neoroof® Nordic. 

Notas • Neoroof® Nordic não deve ser aplicado sob condições húmidas, ou 
se for previsível que condições úmidas prevaleçam durante o período 
de cura do produto e somente nas superfícies externas (e não 
internas). 

• Condições de aplicação: Húmidade relativa da superfície <6%, 
Húmidade relativa da atmosfera <80%. A aplicação deve ser realizada 
em temperatura entre + 12 ° C e + 40 ° C. 

• Para aplicações exigentes ou na cobertura de fissuras maiores que 1,5 
mm, Neoroof® Nordic pode ser reforçado com o tecido não tecido de 
poliéster especialmente projetado Neotextile®. Nesses casos, são 
necessárias pelo menos três camadas do produto. 

• A espessura do revestimento não deve ser excessiva para evitar 
longos tempos de secagem. 

• O endurecimento total da película ocorre 7 dias após a aplicação 

• Em condições sem luz solar, a polimerização da película dura mais 
tempo e a superfície permanece pegajosa por mais tempo. 

Embalagem 13 kg e 4 kg  em recipientes de plástico. 

Limpeza de ferramentas Use bastante água imediatamente após a aplicação. 

Estabilidade de 
armazenamento 

O produto é estável 2 anos quando mantido fechado na sua embalagem 
original, protegido das baixas temperaturas e da exposição solar direta. 


