
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Novobond 
 

Emulsão copolimerica (SBR) multifunções 

 
Campos de aplicação: 

Rebocos, rebocos tradicionais de argamassa, reduzindo o uso de 

cal. Reforça o pavimento e as inclinações de cimento. Adequado 

para nivelamento, preenchimentos de juntas e adesão de 

ladrilhos. Também pode ser usado como primário (1 parte 

Novobond + ¼ parte de cimento ou cimentício de granulação fina) 

em qualquer caso de impermeabilização de superfícies horizontais 

ou verticais, ou para melhorar a adesão. Na proporção acima, 

pode estabilizar e impermeabilizar betão, pilares, paredes, 

terraços, varandas. 

 

Propriedades-vantagens 

A mistura de Novobond: 

• Oferece impermeabilização, elasticidade e aderência a 

diversos tipos de superfícies de construção 

• Previne rachas, diminuindo o encolhimento durante o 

endurecimento do cimento. 

• Diminui a relação água / cimento, melhorando a 

funcionalidade e plasticidade da argamassa permitindo 

ao mesmo tempo a criação de camadas finas. 

• Aumenta a resistência à abrasão e ao envelhecimento, 

produzindo camadas que não geram poeira. 

• Aumenta a durabilidade contra o gelo, aumenta a 
flexibilidade e a resistência à tração. 

• De base aquosa amigo do ambiente. 

 
Características técnicas: 

Composição: Copolímero látex 

Cor: Branco 

Densidade: 1 

Ph: 9 + 1 
Proporção: 2 - 10kg por 50kg de cimento, dependendo do uso e 
do resultado esperado de beneficiamento da argamassa. 
 

Instruções de uso 

Preparação da superfície: O substrato ou a superfície sobre a qual 

o Novobond será aplicado deve estar limpo, livre de poeira ou 

qualquer material mal aderente e ter resistência mecânica 

suficiente. A superfície também deve ser umedecida. 

Preparação da mistura: 

Novobond deve ser adicionado antes do cimento ou outros 

sólidos, que por sua vez devem ser adicionados gradualmente 

sob agitação progressiva contínua. Dependendo da capacidade 

de fluxo solicitada e dos conselhos técnicas especiais, a água 

pode ser adicionada na proporção látex: água 1: 1 até 1: 5, 

também antes dos sólidos para obter uma mistura homogênea. 

Aplicação: Pode ser aplicada por espátula, pincel ou rolo, 

dependendo da técnica de aplicação. 

 
Notas especiais: 

Novobond também é adequado como um agente melhorador de 

tintas de interior ou exterior de base aquosa, tanto como 

primário (diluído 1: 2 até 1: 3 com água) ou como aditivo em lata 

de 1kg / 10L. 

 

Limpeza de ferramentas: 

Use bastante água após o uso. 

 
Remoção de manchas: 

Imediatamente após o uso com água. Se eles endurecerem, use 

meios mecânicos. 

 
Embalagem 

Recipientes plásticos de 5-20kg e tambores de 200kg. 

 
Estabilidade de armazenamento 

18 meses na embalagem original e em ambiente seco. 

 

Precauções de segurança 

Não classificado como perigoso. Manter fora do alcance das 

crianças.Em caso de ingestão, consultar imediatamente um 

medico. 

 

 

 
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. 
 
  


