
 
 

Revinex® Elastic 

 

              Revestimento impermeabilizante elastomérico com silanos 
  

 

 

 

Descrição do produto Revestimento impermeabilizante elastomérico com silanos modificados, 

adequado para a impermeabilização e decoração de superficies exteriores 

verticais.  

Propriedades / Vantagens • Excelente adesão devido aos silanos 

• Fornece uma superfície mate, sem aderência, mesmo em 

temperaturas muito altas 

• Resistente a temperaturas de até -35ºC 

• Cobre fissuras e protege completamente da humidade 

• Mantém a sua elasticidade e oferece impermeabilização por 

muitos anos 

• Resiste a sais. Adequado para áreas à beira-mar 

• Permeável ao vapor, permite que o substrato respire 

• Alta cobertura 

Características técnicas 
 

Aparência Líquido viscoso 

Densidade 1,39 ±0,02gr/ml 

Temperatura de serviço -350C min / +800C max 

Consumo 

Secagem 

Secagem entre camadas 

Elasticidade na rotura 

10 m²/L por uma camada  

3 horas a +250C 

24  horas a +250C 

180% 

(Baixas temperaturas e húmidade durante a aplicação prolongam o tempo de endurecimento, 

enquanto altas temperaturas o reduzem) 

 

Instruções de uso Preparação da superfície:  As superfícies devem estar secas, limpas de 

poeira, sujeira e substâncias gordurosas. Antes da aplicação, para 

estabilizar a superfície, selar todos os poros, melhorar a aderência e 

cobertura dos materiais, aplicar 1 demão de Revinex® diluído com água 

(Revinex®: Água-1: 4) ou Silatex® Primer diluído com solvente Neotex 

® 1111 (30-40%). 

Aplicação: Revinex® Elastic é aplicado após agitação completa, em pelo 

menos 2 camadas. Aplicar com trincha ou rolo. O primeiro revestimento é 

diluído com água (5%). O segundo é aplicado após 24 horas, sem diluição. 
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Notes ➢ Revinex® Elastic não deve ser aplicado sob clima húmido ou se houver 

previsão de humidade nas próximas 48 horas 

➢ Condições de aplicação: Humidade relativa da superfície <6%, Humidade 

relativa do ar <70%.A aplicação deve ser realizada em temperaturas entre 

+ 5 ° C e + 40 ° C. 

➢ As propriedades finais são obtidas 7 dias após a aplicação 

➢ É necessário estar exposto aos raios ultravioleta e não pode ser aplicado 

em superfícies não submetidas à luz solar. É aplicado apenas em 

superfícies externas (espaços não contidos) 

Embalagem 10L, 3L, 1L em recipientes de plástico 

Cor Branco. Outros tons estão disponíveis mediante acordo especial. 

Limpeza de ferramentas Com água, imediatamente após a aplicação 

Removedor de manchas 
  

Ainda húmido, remova com água. Se estiver endurecido, use meios 

mecânicos ou removedor de tinta. 

Estabilidade de 
armazenamento 

2 anos em sua embalagem original selada, protegido das baixas 

temperaturas e da luz solar. 
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DoP No:Revinex Elastic /4950-34    
          

   ΕΝ 1504-2    
          

  Revinex Elastic   
          
  Sistema de proteção de superfície para betão   

   Revestimento    
                

          

  Permeabilidade ao vapor de água  : Class Ι    
   

    
   

  Absorção   W < 0,1 kg/m2 h0,5 
  

  e permeabilidade à água    
   

    
   

  Força de adesão  : ≥ 0,8 N/mm2   
   

    
   

  Permeabilidade ao CO2  : sD >50 m    
   

    
   

  Reação ao fogo   : Euroclass F   
   

    
   

  Substâncias perigosas  : Cumprir com 5,4   
                

 

 

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. 


