
 
 

Neotex® PU Primer  

 

 

Primário de adesão de PU, monocomponente, de secagem 

rápida para superfícies de construção 

Campos de aplicação Νeotex PU® Primer   é adequado para a melhoria da aderência de 

selantes (como o selante de poliuretano Νeotex PU® Joint) em juntas de 

construção. Também é adequado para a estabilização de superfícies de 

cimento antigas ou novas, como pavimentos industriais, garagens, etc. 

Pode ser aplicado como primário sobre metais antes da aplicação de 

materiais de poliéster e poliuretano. É de um componente (cura com a 

húmidade da atmosfera) e fácil de aplicar.   

Propriedades/Vantagens • Dureza e adesão muito elevadas 

• Elevada resistência à abrasão, resistência a agentes químicos 

(alcális, ácidos alcalinos diluídos, água e muitos solventes) 

• Polimeriza-se com a humidade ambiente 

• Fácil de aplicar 

Características técnicas  

Aparência Transparente, brilhante 

Taxa de difusão 5-6,5m2/l para uma camada sobre superfícies à base de 
cimento 

7-8m2/l para uma camada sobre superfícies metálicas 

Densidade 0,96g/cm3 

Tempo de secagem (+25°C)    1,5 horas 

Secagem entre demãos (+25°C)    4 horas 

Transitabilidade (+25°C)    4 horas 

Endurecimento total (+25°C)    24-28 horas 

Resistência à aderência > 2,5Ν/mm2 

Limite V.O.C. de acordo com a Directiva 2004/42/CE da UE para este produto da categoria AhSB "Binding 
Primers": 750g/l (Limite 2010). Conteúdo V.O.C. do produto pronto a usar <750g/l. 

Instruções de uso Preparação da superfície: Deve estar seca (limite de húmidade=5%). As 
partículas soltas, os revestimentos mais antigos e o pó têm de ser 
removidos por escovagem, fricção e limpeza da superfície. 

Aplicação:  Aplicar 1 revestimento de Νeotex PU® Primer  com escova, 
rolo ou pistola. No caso de um segundo revestimento ser aplicado após 
24 horas, tornar a superfície ligeiramente áspera. 
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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. 

Notas • Condições de Aplicação: Humidade no suporte <4% / Humidade 
relativa do ar <70% / Temperatura ambiente: de +12°C a +35°C 

• Os tempos de secagem e de revestimento são prolongados devido à 
baixa húmidade ambiente e à baixa temperature 

• Νeotex  PU® Primer  é aplicado sem diluição 

Embalagem 0,4L e 1L em recipiente metálico   

Limpeza de ferramentas Mediatamente após a aplicação, com solvente Νeotex® 1021.  

Precauções de segurança Ver as Fichas de Segurança. 

Vida útil 12 meses em recipientes selados, livres de húmidade e protegidos do sol. 
Após a abertura inicial do recipiente, o prazo de validade é 
significativamente encurtado, devido à absorção de húmidade. 


