
 
 

Neostop®  

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e no conhecimento da 
NEOTEX® SA. É prestado como um serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. 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. 

 

 

Argamassa de secagem rápida para a selagem instantânea 

de fugas de águas, ou pontos de humidade, antes de 

reparações e aplicação de sistema de impermeabilização 

Campos de aplicação Neostop® deve ser aplicado localmente em paredes, tetos e pavimentos com 
fugas de águas, presença de água, em forma de jato, gotas ou humidade 

  

Propriedades/ 

Vantagens 

• Neostop® é fornecido como um pó cimentício cinza pronto para uso. O 
produto é baseado em aditivos orgânicos especiais. 

• A secagem, o endurecimento e a selagem são obtidos em poucos 
segundos a partir do momento em que o produto entra em contato com 
vazamentos de água ou superfície húmida. 

• A cura total é alcançada em 3 minutos. O tempo de endurecimento pode 
ser acelerado ou retardado adicionando água quente ou fria, 
respetivamente. 

Características técnicas 
 

 

Densidade 

 

1,09kg/lt 

Resistência à compressão - 28 dias (EN 
196-1) 

32N/mm2     

Resistência à flexão - 28 dias (EN 196-1) 

Conclusão da configuração inicial (a + 200C) 

Conclusão da configuração final (a + 200C) 

Eficiência em volume de endurecido 

pasta de cimento 

 

Água mínima para mistura 

6,5N/mm2 

1 minuto 

3 minutos 

1,5kg Neostop/lt 

 

30% por peso 
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Instruções de uso 

 

• Limpe o substrato de qualquer material solto ou mal aderente, sujidade e 
pó. 

• Comece nos pontos onde o vazamento de água não é grave. Aplique um 
pouco do produto contra a superfície húmida esfregando e pressionando 
com a mão. 

• Continue para o local onde o vazamento é mais intenso (geralmente mais 
baixo), por ex. juntas de parede ao chão. Abra um orifício de 3cm de largura 
e 3cm de profundidade no centro do jato de água. Remova qualquer novo 
material solto que tenha sido criado no processo e tampe o orifício com a 
quantidade de Neostop® necessária para preenchê-lo. Continue 
pressionando o material e segure-o no lugar até que endureça. 

• Caso ainda existam manchas húmidas, esfregue uma quantidade extra de 
Neostop® até que pareçam secas. 

• A selagem final do substrato deve ser realizada preferencialmente após 2-
3 dias com materiais de fixação adequados. 

Notas No caso de vedações ou instalações preventivas (por exemplo, tubulação), o 
substrato deve ser cuidadosamente limpo e umedecido. Neostop® deve ser 
misturado com água limpa que é adicionada gradualmente em pequenas 
porções. A mistura deve ser transformada em uma massa densa e pesada. 

Embalagem Recipientes de plástico 1kg e 5kg 

Estabilidade de 
armazenamento 

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


