
 
 
 

Neotex® Antiskid M 
 

 

Aditivo antiderrapante para sistemas de revestimento de 
proteção de pavimentos 

Descrição do produto Neotex® Antiskid M é um aditivo de polietileno de alto peso molecular, para 
sistemas de revestimento de pisos. Apresenta alta tenacidade mecânica e 
boa resistência química. A sua adição confere um acabamento 
antideslizante ao revestimento. 

Campos de aplicação  

• Pisos de indústrias, armazéns, instalações de serviço de automóveis, 

plataformas de estacionamento 

• Piscinas, fontes, barcos 

• Superfícies metálicas internas 

 

Propriedades - Vantagens 
• Excelente resistência à água, água do mar, álcalis, derivados de petróleo, 

atmosfera industrial e intempéries. Boa resistência a solventes e ácidos 
diluídos 

•  Amplo uso de aplicativos com o mesmo material 

• Compatível com qualquer revestimento fino ou sistema de revestimento de 
alta espessura (à base de água, à base de solvente, sem solvente) 

Características técnicas 
  

Aparência 
 

Branco semitransparente. 

Consumo recomendado 
 

1,5-2,5% por peso 

Índice de fusão (190 ℃ / 21,6 kg, ASTM 
D1238) 

1.8 g/10min 

 
Densidade (ASTM D1505) 

  
0.948 g/cm3

 

 
Teor de humidade 

  
0.09% 

Tamanho de partícula de peso de 
volume médio (KS A ISO 13320-1) 

250-300μm 

 

Instruções de uso Dependendo do sistema designado, aplicar primeiro o primário e a 
primeira camada do material. Neotex® Antiskid M é adicionado à 
mistura líquida do material, antes da aplicação da camada final, na 
proporção recomendada e a seguir agitado. Em seguida, aplique o 
material normalmente, de acordo com suas instruções de uso (com rolo 
ou trincha, etc). Neotex® Antiskid M não é aplicado por radiodifusão. 

Embalagem 1kg 

Precauções de segurança Consulte as Folhas de Dados de Segurança. 

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. 


