
Ολοκληρωμένη Λύση NEOTEX®  
για βαφή εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959

Neotherm® AC 
(Πληροί τις απαιτήσεις LEED)
Αντισυμπυκνωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες, 
κατάλληλη για εσωτερική χρήση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ` Εφαρμόζεται σε κάθε είδους εσωτερικό τοίχο
 ` Εμποδίζει την ανάπτυξη της μούχλας
 ` Καλύπτει αποτελεσματικά τις θερμογέφυρες
 ` Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα κοινά καθαριστικά τοίχου
 ` Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή
 ` Εφαρμόζεται και ως τελικό χρώμα του συστήματος εσωτερικής 

θερμομόνωσης N-Thermon®

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6-8m2/L ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: πλαστικά δοχεία 1L, 3L και 10L

Silatex® Reflect
Ανακλαστική ελαστομερής υγρομονωτική 
βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες 
κατάλληλη για εξωτερική χρήση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ` Ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και μειώνει την θερμοκρασία εξωτερι-
κών κάθετων επιφανειών

 ` Μειώνει αισθητά την κατανάλωση ενέργειας τους καλοκαιρινούς μήνες
 ` Εξαιρετική υγρομόνωση και γεφύρωση τριχοειδών ρηγματώσεων
 ` Υδρατμοπερατό, επιτρέποντας στις επιφάνειες να αναπνέουν
 ` Παρέχει υψηλή απόδοση και μεγάλη καλυπτικότητα
 ` Διατηρεί την ελαστικότητα του από -400C έως +800C
 ` Διατηρεί την λευκότητα του στο χρόνο
 ` Συμβάλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπο-

μπών CO
2

ΑΠΌΔΌΣΗ:  
10-11m2/L ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
πλαστικά δοχεία 3Lκαι 10L

Πιστοποιημένο ως ψυχρή
βαφή



Proflex®

(Πληροί τις απαιτήσεις LEED)
Ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλο  
για εξωτερική χρήση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 ` Ιδανικό για διακόσμηση και προστασία εξωτερικών οικοδομικών επιφανειών
 ` Κατάλληλο για προστασία έναντι έντονων ατμοσφαιρικών επιδράσεων 
 ` Υψηλή αντίσταση στη διάχυση διοξειδίου του άνθρακα
 ` Λόγω των ιδιοτήτων ταχείας ξήρανσής της, η βαφή ανθίσταται στη βροχή 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
 ` Παρέχει υψηλή απόδοση και μεγάλη καλυπτικότητα
 ` Υδατοδιάλυτο, φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-12m2/L ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: πλαστικά δοχεία 3L και 10L

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Τηλ. 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης-Πολυγύρου, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442
www.neotex.gr   •  e-mail: support@neotex.gr  
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Neodur®

Πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. 
Ιδανικό και για πολυεστερικά σκάφη 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ` Προσδίδει εξαιρετική προστασία έναντι της διάβρωσης
 ` Παρέχει υψηλή απόδοση και μεγάλη καλυπτικότητα
 ` Κατάλληλο για βαφή μεταλλικών επιφανειών σε αστικό, βιομηχανι-

κό και θαλάσσιο περιβάλλον, όπως: 
• Κάγκελα 
• Μεταλλικές πόρτες και υποστυλώματα 
• Σωληνώσεις 
• Μεταλλικά στοιχεία όψεων κτιρίων 
• Μεταλλικούς πυλώνες και σιλό

 ` Ιδιαιτέρως κατάλληλο για βαφή και ανακαίνιση μεταλλικών στεγών 
και μεταλλικών κεραμιδιών. Προσφέρει και θερμομόνωση σε χώ-
ρους όπως: 
• Παραδοσιακές κατοικίες με μεταλλικά κεραμίδια 
• Βοηθητικοί χώροι με μεταλλικές στέγες 
• Χώροι στέγασης ζώων: στάβλοι, χοιροστάσια, πτηνοτροφία

 ` Διατηρεί την ελαστικότητα του από -300C έως +800C
 ` Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις RAL

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 150gr/m2 ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: σετ 1kg και 5kg

RAL 9010RAL 9003 RAL 3009

RAL 5013 RAL 6009

RAL 7040

RAL 9005 RAL 5015

Πιστοποιημένο 
ως ψυχρή

βαφή σε μεταλλικές 

επιφάνειες


