
 

 

           Neosil® Bond 

 

Promotor de aderência de base solvente para 
revestimentos de superfícies inorgânicas tais como 
cerâmicos e vidro                     

Campos de aplicação Neosil® Bond é um promotor de aderência, de base solvente, 
que aumenta a adesão de primários e revestimentos em 
superfícies inorgânicas, como ladrilhos de cerâmica e vidro. 
Ativa as superfícies inorgânicas, proporcionando excelente 
adesão ao sistema de pintura (primário e acabamento) que se 
segue. 

Características técnicas 

Aparência 

 

Transparente 

Densidade 0,80±0,05g/cm3 

Consumo 
50ml/m²   

Tempo de secagem (25 ° C)  15-20 min 

Tempo de espera para aplicação de 
revestimento no topo (25 ° C) 

2-24 horas 

Instruções de uso Preparação da superfície: As superfícies devem estar limpas, 
secas, protegidas da húmidade e sem pó, óleo, graxa e 
qualquer material mal aderente. 

Aplicação: A superfície deve ser limpa com um pano macio 
(que deve ser trocado com frequência) com Neosil® Bond. É 
necessário aplicar o material com cuidado em toda a 
superfície, sem deixar manchas não tratadas. Duas horas 
após a secagem, o sistema de revestimento subsequente 
pode ser aplicado. Os melhores resultados de adesão são 
obtidos entre 2 - 6 horas. Se passarem mais de 24 horas 
desde a aplicação, todo o procedimento deve ser repetido. 

Limpeza de ferramentas Imediatamente após a aplicação com solvente Neotex® 1021. 

Limpeza de ferramentas 1lt 

Precauções de segurança Consulte as Folhas de Dados de Segurança. 

Estabilidade de 
armazenamento 

1 ano se mantido selada na embalagem original fechada, ao 
abrigo do gelo, húmidade e luz solar. 

 

 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas aos usos 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.  


