
 
 

Revinex ® Flex System  

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. 

 

 

 

Sistema Cimentício Impermeabilizante 

Aplicação Sistema de impermeabilização cimentícia multiuso adequado para 

betão, alvenaria, sob telhas e outras superfícies de construção. Ao 

misturar os dois componentes do sistema, Revinex® Flex 

(componente A) com água ou o polímero adequado (componente B) 

pode ser usado para diferentes aplicações de impermeabilização 

dependendo dos requisitos específicos do projeto. 

Versões 

 

 

 

 

 

 

 

Os sistemas são certificados 

em conformidade com EN 

1504-2. 

 

Atende aos requisitos de DIN 

1048-5 e EN 12390-8. 

Proporciona impermeabilização 

contra pressão hidrostática de 7 

bar. 

Sistema de um componente 

• Relação de mistura Revinex Flex + água = 25: 7 

• Campos de aplicação:  Impermeabilização ideal para 

caves, paredes, poços, etc. Impermeabilização de 

interiores contra ligeiras pressões negativas, de paredes 

e pavimentos em caves. Impermeabilização e proteção 

de paredes exteriores a embutir no solo. 

• Propriedades: Impermeabilização eficiente e 

económica em estruturas novas e existentes. Fácil 

aplicação por simples mistura com água. Resistência à 

pressão hidrostática positiva e negativa da água. 

Sistema de dois componentes 

• Rácio de misturas Revinex Flex + Revinex Flex FP = 

25:7 

Campos de aplicação:  Sistema de impermeabilização para 

caves, paredes, poços, sob os ladrilhos em zonas húmidas 

(casas de banho, cozinhas, etc.) e terraços, tanques (água 

não potável) ou, geralmente, quando são necessárias 

propriedades de adesão aumentadas. Impermeabilização de 

interiores contra ligeiras pressões negativas, de paredes e 

pavimentos em caves. Impermeabilização e proteção de 

paredes exteriores a embutir no solo. 

Propriedades:  Propriedades de ponte de fissura. Excelente 

adesão em quase todos os substratos, como concreto, pedra, 

cerâmica e tijolos. Resistência à pressão hidrostática positiva 

e negativa da água. 

• Relação de mistura Revinex Flex + Revinex Flex U360 

= 25:10 

Campos de aplicação: Sistema de impermeabilização 

flexível para terraços, varandas, piscinas, zonas húmidas 

(casas de banho, cozinhas, etc.), antes da aplicação de 

ladrilhos cerâmicos. 
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Propriedades: Propriedades de ponte de fissure. Excelente 

adesão em quase todos os substratos, como concreto, pedra, 

cerâmica e tijolos. 

• Taxa de mistura Revinex Flex + Revinex Flex ES 

= 25:12 

Campos de aplicação:  Adequado para aplicações de 

impermeabilização exigentes com alta elasticidade em 

terraços, varandas sob telhas e superfícies expostas como 

telhados planos, paredes externas, etc. 

Propriedades: Não afetado pela radiação UV. Propriedades 

de ponte de fissura. Excelente adesão em quase todos os 

substratos, como concreto, pedra, cerâmica e tijolos. 

Características técnicas Sistema de um componente Revinex Flex (25kg) + Água 
(7kg) 

Densidade - densidade da 
massa seca 

Densidade -Revinex Flex + 
água 

1,31 kg/l 

1,55 kg/l 

Consumo 2-2,5 kg/m2  para duas 
camadas (superfície 
cimentícia) 

Permeabilidade à água (EN 
1062-3: 2008) 

<0,1 kg/m2 h0,5 

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

SD=57m 

Taxa de transmissão de 
vapor d'água (ISO 
7783:1999) 

V=59,4 g/(m2·d) 

 

Espessura da camada de ar 
equivalente à difusão do 
vapor de água (ISO 7783-
1:1999) 

SD=0,3m 

Fator de resistência ao 
vapor de água (ISO 7783-

1:1999) 

μ=177  

Força de ligação (DIN EN 
1348) 

1,6 Ν/mm2 

Força compressiva (EN 
1015-11:2004/A1:2007) 

15,82 Ν/mm2 
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Resistência à flexão (EN 
1015-11:2004/A1:2007) 

5,87 Ν/mm2 

Tempo de serviço (25oC) * 30 minutos 

Tempo de secagem por 
camada (20oC) 

8-10 horas 

* Esses tempos são prolongados por baixas temperaturas e 
umidade, enquanto encurtados por outras mais altas. 

Sistema de dois componentes Revinex Flex (25kg) + FP 
(7kg) 

Densidade (EN ISO 2811-
1:12011) 

1,515 kg/l 

Consumo 2-2,5 kg/m2  para duas 
camadas (superfície 
cimentícia) 

Força de ligação (EN 
1542:2001) 

1,52 N/mm2 

Permeabilidade à água           
(EN 1062-3:2008) 

0,03 kg/m2 h0,5 

Permeabilidade ao  CO2              
(EN 1062-6:2002 Method A) 

SD=91m 

Taxa de transmissão de 
vapor d'água (ISO 7783-
1:1999) 

V=401,5 g/(m2·d) 

 

Espessura da camada de ar 
equivalente à difusão do 
vapor de água (ISO 7783-
1:1999) 

SD=0,1m 

Fator de resistência ao 
vapor de água (ISO 7783-

1:1999) 

μ=35  

Força compressiva (EN 
1015-11:2004/A1:2007) 

17,02 Ν/mm2 

Resistência à flexão (EN 
1015-11:2004/A1:2007) 

9,20 Ν/mm2 

Tempo de serviço (25oC) * 30 minutos 

Tempo de secagem por 
camada (20oC) 

8-10 horas 

Temperatura mínima de 
aplicação 

+5 oC 
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* Esses tempos são prolongados por baixas temperaturas e 
umidade, enquanto encurtados por outras mais altas. 

Sistema bicomponente Revinex Flex (25kg) + U 360 (10kg) 

Densidade                             (EN 
ISO 2811-1:12011) 

1,57 kg/l 

Consumo 2-2,5 kg/m2 para duas 
camadas (superfície 
cimentícia) 

Força de ligação (EN 
1542:2001) 

1,35 N/mm2 

Permeabilidade à água           
(EN 1062-3:2008) 

<0,1 kg/m2 h0,5 

Permeabilidade ao CO2              
(EN 1062-6:2002 Metodo A) 

SD=61m 

Dureza Shore A (EN ISO 
868:2003/ASTM 2240) 

71 

Taxa de transmissão de 
vapor de água (ISO 7783-
1:1999) 

V=127,4 g/(m2·d) 

 

Espessura da camada de ar 
equivalente à difusão do 
vapor de água (ISO 7783-
1:1999) 

SD=0,2m 

Fator de resistência ao 
vapor de água (ISO 7783-

1:1999) 

μ=381  

Carga máxima (EN ISO 527-
1/EN ISO 527-2)  

5,58 ± 0,40Ν 

Tensão de tração na carga 
máxima (EN ISO 527-1/EN 
ISO 527-2)  

10,86 ± 1,31% 

Tensão de tração na rotura 
(EN ISO 527-1/EN ISO 527-
2)  

25,72 ± 4,12% 

Módulo de Young (EN ISO 
527-1/EN ISO 527-2) 

11,56 ± 1,53MPa 

Tempo de serviço (25oC) * 30 minutos 

Tempo de secagem por 
camada (20oC) 

8-10 horas 
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Temperatura minima de 
aplicação 

+5 oC 

* Esses tempos são prolongados por baixas temperaturas e 
umidade, enquanto encurtados por outras mais altas. 

Sistema bicomponente Revinex Flex (25kg) + ES (12kg) 

Densidade                           (EN 
ISO 2811-1:12011) 

1,505 kg/l 

Consumo 2-2,5 kg/m2 for two coats 
(superfície cimentícia) 

Dureza Shore A (EN ISO 
868:2003/ASTM 2240) 

68 

Força de ligação (EN 
1542:2001) 

1,61 N/mm2 

Permeabilidade à água (EN 
1062-3:2008) 

0,02 kg/m2 h0,5 

Permeabilidade ao  CO2              
(EN 1062-6:2002 Method A) 

SD=82m 

Taxa de transmissão de 
vapor d'água (ISO 7783-
1:1999) 

V=228,5 g/(m2·d) 

 

Espessura da camada de ar 
equivalente à difusão do 
vapor de água (ISO 7783-
1:1999) 

SD=0,1m 

Fator de resistência ao 
vapor de água (ISO 7783-

1:1999) 

μ=95  

Carga máxima (EN ISO 527-
1/EN ISO 527-2)  

10,95 ± 0,35 Ν 

Tensão de tração na carga 
máxima (EN ISO 527-1/EN 
ISO 527-2)  

22,18 ± 2,42 % 

Tensão de tração na rotura 
(EN ISO 527-1/EN ISO 527-
2)  

56,30 ± 5,74% 

Módulo de Young (EN ISO 
527-1/EN ISO 527-2)  

12,19 ± 0,93MPa 

Tempo de serviço (25oC) * 30 minutos 
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Tempo de secagem por 
camada (20oC) 

8-10 horas 

Temperatura mínima de 
aplicação 

+5ºC 

* Esses tempos são prolongados por baixas temperaturas e 
umidade, enquanto encurtados por outras mais altas. 

 

Instruções para uso Preparação da superfície:  As superfícies devem estar secas, limpas de 
poeira, sujidade, substâncias gordurosas e homogéneas. Cavidades ou 
outras imperfeições devem ser reparadas com Neorep® e Revinex®.  As 
superfícies não porosas devem estar secas, enquanto as porosas devem 
estar humidas (até a saturação), ou preferencialmente ser preparadas 
com uma mistura de Revinex® + água (proporção 1:3),  removendo o 
excesso de água antes da aplicação . 

Preparação da mistura- Aplicação:  Adicione gradualmente o 
componente A (pó) ao componente líquido B e misture usando um 
agitador de baixa rotação para evitar que o ar seja arrastado para a 
mistura. Continue mexendo até obter uma mistura perfeitamente 
homogênea. Aplicar sem demora a mistura com pincel, rolo, espátula, de 
preferência em 2 camadas de 1 a 1,5mm de espessura cada. Para 
revestimentos mais espessos e resistência ao rasgo, use malha de fibra 
de vidro N-Thermon® Mesh 90gr (ou o sistema Revinex Flex + água ou 
para o sistema Revinex Flex + Revinex Flex FP) ou Gavazzi® 0059-A 
(para o sistema Revinex Flex + Revinex Flex U360 ou o sistema Revinex 
Flex + Revinex Flex ES), entre os 2 revestimentos, enquanto o primeiro 
ainda está molhado. 

Notas • As condições de baixa temperatura e humidade durante a 
aplicação aumentam o tempo de secagem e a alta temperatura 
diminui-o. 

• Nunca aplicar quando a chuva está prevista. 

• Permitir que Revinex® Flex seque entre 5 e 8 dias, antes de 
aplicar azulejos ou outros revestimentos (gesso). 

Limpeza de ferramentas Limpar todas as ferramentas e equipamento de aplicação com 
água imediatamente após a sua utilização. O material 
endurecido só pode ser removido mecanicamente 

Removedor de manchas Utilizar água quando a mancha ainda estiver fresca e húmida. 
Caso contrário, são necessários meios mecânicos para a 
remoção da mancha. 

Cor Cinzento, Branco 

Validade 2 anos, selado na sua embalagem original, protegido da geada 
e da exposição directa ao sol, entre +5ºC e +35ºC. 

Embalagem Revinex Flex: 25 kg  sacos de papelão (Componente A) 

Revinex Flex FP: 7kg, recipiente de plástico (Componente B) 
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Revinex Flex U 360: 10kg, recipiente de plástico (Componente 
B) 

Revinex ES: 12kg, recipientes de plástico ( Componente B) 


