
 

 

Neotex® Metal Primer 
 

 

 Primário anti-corrosivo de base aquosa 
 

 

Campos de aplicação Neotex® Metal Primer é adequado para superfícies metálicas interiores e 

exteriores e apresenta uma boa aderência, oferecendo protecção contra a 

corrosão.  

Propriedades Neotex® Metal Primer oferece excelente proteção anticorrosiva para 

superfícies á beira mar. Apresenta resistência à abrasão, bem como 

durabilidade contra condições atmosféricas adversas e atmosfera 

industrial. É recomendado para aplicação em superfícies metálicas que 

serão revestidas com revestimentos de base aquosa. 

Características técnicas  

Densidade 1,29gr/cm3 

pH 8,5-9 

Cobertura 10-12m2/L por camada   

Tempo de secagem (+25C) 2-3 horas 

Secagem para revestir (+25C) 4-6 horas 

Limite V.O.C. de acordo com a Directiva 2004/42/CE da UE para este produto da categoria AiWB "One-pack 
performance coatings": 140g/l (Limite 1.1.2010). Conteúdo V.O.C. do produto pronto a usar <140g/l. 

Instruções de uso Preparação da superfície: A superfície do metal deve estar limpa, seca e 
livre de pó, óleo, gordura, e qualquer material mal aderente. Qualquer 
área com ferrugem devem ser jateada ou esfregada com uma escova de 
arame e limpa cuidadosamente. O conversor de ferrugem Neodur® 

Metalforce é proposto para ser utilizado localmente em superfícies 
enferrujadas. As novas superfícies metálicas devem ser desengorduradas 
com solvente Neotex® 1021.   
 

Aplicação: Neotex® Metal Primer é mexido cuidadosamente e aplicado 
numa camada, diluído a 5% com água, por pincel ou rolo. Se uma 
segunda camada for aplicada para maior protecção contra a corrosão, é 
necessária a mesma diluição. Em caso de aplicação por pistola de 
pulverização, é necessária uma diluição mais elevada. 

Após a secagem o material pode ser coberto por um revestimento à base 

de água (ex.  Neoroof®, Neoproof® PU W, Revinex® Elastic etc.). 

Notas • Temperatura de aplicação: +12°C min. / +35°C máximo. 

• Neotex® Metal Primer não deve ser utilizado em condições húmidas, 

ou se se espera que prevaleçam condições húmidas durante o 
período de cura ou aplicação do produto. 
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A informação fornecida nesta ficha, relativa às utilizações e aplicações do produto, baseia-se na experiência e conhecimentos da NEOTEX® SA. 

É oferecida como um serviço aos designers e empreiteiros, a fim de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como fornecedor, 

NEOTEX® SA não controla a utilização efectiva do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados da sua utilização. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico que a presente ficha de dados não 

foi modificada por uma edição mais recente. 

• Superfícies que já tenham sido preparadas ou pintadas devem ser 
lixadas levemente antes de se proceder ao sobre-revestimento com 
Neotex® Metal Primer, a fim de assegurar uma boa aderência da 
nova camada. 

• Uma superfície recém-pintada deve ser revestida em 3 dias, caso 
contrário é aconselhável lixar ligeiramente a camada recém-pintada, a 
fim de evitar possíveis problemas de adesão. 

Cor Terracotta 

Embalagem  3L e 1L   

Limpeza de ferramentas Utilizar muita água imediatamente após a aplicação. 

Precauções de segurança Ver as Fichas de Segurança. 

Estabilidade de 
armazenamento 

2 anos quando mantido fechado na sua embalagem original selada, 
protegido das temperaturas baixas, humidade e raios UV. 


