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Sistema de impermeabilização cimentícia de dois 

componentes 

Campos de aplicação Revinex® Flex 2006 é um material cimentício, adequado para 

impermeabilização de betão. É ideal para poços, caixas 

d'água, poços, jardineiras, silos, salas subterrâneas, túneis, 

paredes, bem como superfícies a serem revestidas com 

azulejos. 

Propriedades 
• Oferece alta elasticidade, impermeabilidade e proteção a 

toda superfície de construção vertical ou horizontal, que 

está sujeita a vibrações, contrações - expansões ou 

substâncias químicas 

• Adesão notável em vários substratos, como betão, pastas 

de cimento, tijolos, metais, placas de gesso, poliestireno, 

mosaico e cerâmica 

• Evita a corrosão de reforços metálicos, enquanto melhora 

a adesão do cimento ao reforço 

• Resistente a baixas temperaturas e derretimento de neve 

/ geada 

• Permeável ao vapor de água, protege da carbonização do 

betão 

• • Resistente à pressão hidrostática positiva e negativa 

• Económico e fácil de aplicar, mesmo para pessoal não 

treinado 

• Pontes de fissuras, poros e juntas finas 

• Protege da migração subterrânea de radônio e cloreto 

• Amigo do ambiente 

• Certificado com CE (EN 1504-2) 

Características técnicas  

Consumo 2-2,5kg/m2 para duas camadas 

Densidade (EN ISO 2811-1: 12011) 1,036g/cm3 

Resistência à compressão (EN 1015-
11 / 99) 

14,0Mpa 

Resistência à flexão (EN 1015-11 / 99) 4,1Mpa 
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Resistência à penetração (EN 1015-09) 18,43Ν/mm2 

Resistência à tração (28 dias DIN 
53504 *) 

* com fibra de vidro Gavazzi® 0059-A 

9,61Ν/mm2 

Alongamento na ruptura (28 dias DIN 
53504) 

16,8% 

Teste em água de pressão constante 
5bar (28 dias) 

Sem vazamento 

Permeabilidade à água (ΕΝ 1062-3: 
2008) 

0,0000kg/(m2xh0,5) 

Força de adesão (EN 1542) 1,44N/mm2 

Coeficiente de absorção (24 horas) 
(EN 1062-3: 2008) 

0,00 kg/m2 

Permeabilidade ao vapor de água Λ 
(ΕΝ 7783-1: 1999) 

0,001g/cm2 d-1 

Coeficiente de resistência ao vapor de 
água μ (ΕΝ 7783-1: 1999) 

435,5 

Coeficiente Sd (ΕΝ 7783-1: 1999) 2,26m 

Permeabilidade CO2 (EN 1062-6: 2002 
Método A) 

0,5g/(m2 d) 

Coeficiente de resistência μ (EN 1062-
6: 2002 Método A) 

10923 

Coeficiente Sd (EN 1062-6: 2002 
Método A) 

56,80m 

Proporção de mistura (por peso) 70%Α-30%Β ou 2,4:1 

Vida útil da mistura (+ 25οC) 30 minutos 

Temperatura de aplicação De +5οC até +35οC 

Tempo de secagem de cada camada 8 - 10 horas 

Esses tempos são prolongados por baixas temperaturas e húmidade, enquanto encurtados por outras 
mais altas. 
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Instruções de uso Preparação da superfície: O substrato deve estar limpo, isento 
de pó, substâncias gordurosas ou oleosas, material mal 
aderente e suficientemente úmido. Use jato a água de alta 
pressão e equipamento de limpeza por jato abrasivo, para 
remover a camada de cimento e obter uma superfície 
texturizada aberta. Os elementos de ferro ou madeira devem 
ser removidos ou cortados a uma profundidade de 3 cm. 
Cavidades ou outras imperfeições devem ser reparadas com 
Neorep®. As juntas de construção existentes, juntas sem 
vazamentos com mais de 0,4 mm de largura, são abertas 
longitudinalmente em forma de V até uma profundidade de 
cerca de 3 cm e, em seguida, preenchidas como acima. 

No caso de elementos de reforço expostos oxidados, comece 
removendo todo o material friável e solto. Em seguida, aplicar 
diretamente sobre as superfícies metálicas enferrujadas o 
conversor químico de ferrugem Neodur® Metalforce, seguido 
da argamassa cimentícia anticorrosiva Ferrorep®. Por fim, 
cobrir a armadura reparada com a argamassa reparadora 
cimentícia Neorep®. 

Em caso de infiltração de água, recomenda-se a utilização da 

argamassa cimentícia de endurecimento instantâneo 

Neostop®, antes da aplicação do Neorep®. 

Preparação da mistura: Gradualmente, adicione o componente 

A (sólido) ao B (líquido) e misture com um agitador de baixa 

rotação (para evitar o aprisionamento de ar) até que fique 

homogêneo. Não adicione água ou outros materiais inertes. 

Caso seja necessária a aplicação parcial da mistura, seguir a 

proporção de mistura de 70% Α e 30% Β. 

Aplicação: Aplique a mistura com um pincel ou espátula. 

Quando a primeira demão estiver seca, aplique a segunda 

demão trabalhando na direção vertical à maneira que a 

primeira demão foi aplicada. A primeira camada deve estar 

suficientemente húmida para garantir uma boa adesão e 

ligação com a segunda. Para revestimentos mais espessos e 

resistência ao rasgo (por exemplo, em contrafortes, 

rachaduras) use a malha de fibra de vidro Gavazzi® 0059-A, 

entre os 2 revestimentos, enquanto o primeiro ainda está 

húmido. 

 

Notas 
• Nunca aplique quando houver previsão de chuva 

• Não aplique em temperaturas inferiores a 5 0C. 

• Deixe o Revinex® Flex 2006 secar entre 5 e 8 dias, antes 

de aplicar ladrilhos ou outros revestimentos 

• Ao aplicar em superfícies verticais, a proporção de 3: 1 

(75% A ': 25% B') pode ser usada 

• Para estruturas de betão que retêm líquidos (por exemplo, 
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reservatórios, tanques de água, etc.), o Revinex® Flex 
2006 deve ser definido por 7 dias antes de ser preenchido 
com líquido. 

Cores Cinza 

Embalagem Conjunto: Saco de papelão 24 kg e recipiente de plástico 10 
kg 

Estabilidade de 
armazenamento 

Sacos de papelão: 12 meses 

Recipientes de plástico: 24 meses 

Nota: os períodos acima referem-se ao produto mantido na 
embalagem original fechada, em ambiente seco e protegido 
da umidade e luz solar direta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas aos usos e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É oferecido como um serviço a designers e empreiteiros, a fim de ajudá-los a encontrar soluções potenciais. 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. 
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EN 1504-2 

Revinex® Flex 2006 

Sistema de proteção de superfície para betão 

Revestimento 
 

Permeabilidade ao vapor de água Class I 

Força de Adesão ≥1.0N/mm2 

 Absorção Capilar  
W<0.1Kg/m2h0.5 

Permeabilidade ao CO2 SD>50m 

Reação ao Fogo Euroclass F 

Substâncias perigosas Cumprir com 5.3 


