
 
 

Neotherm® AC 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 
NEOTEX® SA. É prestada como 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. 

 

 

 Tinta anticondensação 

Descrição do produto Tinta anticondensação com propriedades isolantes térmicas, adequada 
para uso em interiores. É utilizada como tinta anticondensação em casos 
de mau isolamento térmico, evitando permanentemente o crescimento de 
bolores e bactérias. 

  

Campos de aplicação Neotherm® ΑC é aplicado em superfícies verticais (gesso, betão, tijolos) 
e tetos, evita a condensação de vapores contribuindo para a economia de 
energia. Adequado para pontes térmicas que são a causa básica da 
condensação de vapores e do aparecimento de fungos e bactérias, no 
caso de edifícios com isolamento térmico inadequado e alta humidade 
durante o inverno. 

    

Propriedades / 
Vantagens 

➢ Impede de forma permanente e eficaz o desenvolvimento de fungos 

➢ Alta permeabilidade ao vapor de água e baixa condutividade térmica 
(em comparação com tintas convencionais) que evita a condensação 
do ar nas partes frias (como junções de vigas, tetos, paredes viradas 
para norte, etc.) 

➢ Alta resistência a lavagens frequentes 

➢ Alta brancura 

➢ Pode ser colorido para sistemas de coloração 

Características técnicas 
 

Aparência   Líquido viscoso 

pH    8-9 

Densidade    1,02 ± 0,02 g/cm3 

Consumo   200-300ml/ m2 por 2 camadas 

Tempo de secagem     2 horas a 25οC 

Secagem entre demãos     24 horas 

Diluição     Até 5% com água 

Condutividade térmica     ≤0,136W/mK (para húmidade relativa 

≤65%) 

Instruções de 
aplicação 

Preparação da superfície:  As superfícies devem estar limpas, secas e 

livres de pó, gordura, sujidade e materiais soltos. Se a superfície for 

afetada por mofo, ela deve primeiro ser limpa com um líquido antimofo ou 

lavada com uma solução de cloro em água. Aconselha-se repetir este 

processo até 3 vezes. 
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Em superfícies sem pintura anterior, após limpeza cuidadosa, aplicar uma 

primeira demão de Revinex® diluído em água na proporção Revinex®: 

Água - 1: 3. 

Aplicação: Aplicar duas ou mais camadas de Neotherm® AC com trincha 

ou rolo, diluindo com água (até 5%). 

Notas especiais ➢ O produto não deve ser aplicado em temperaturas <5ºC. Condições de 

aplicação: Humidade no suporte <6%, Humidade relativa do ar <70%. 

➢ Em áreas com graves problemas de mofo ou alta humidade, é 

aconselhável aplicar uma terceira camada de Neotherm® ΑC. O 

consumo do material neste caso é de 400ml / m2. 

Embalagem Recipientes de plástico de 10L, 3L e 1L 

Cor Branco 

Estabilidade de 
armazenamento 

O produto é estável 2 anos, quando mantido fechado em sua embalagem 

original, ao abrigo do gelo e da luz solar direta. 

Limpeza de 
ferramentas 

Use bastante água e sabão imediatamente após a aplicação. 

Removedor de 
manchas 

Use água quando a mancha ainda estiver fresca e húmida. No caso de 

manchas endurecidas, use meios mecânicos ou removedor de tinta. 


