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Σύγχρονες Εφαρμογές Επισκευής και Υγρομόνωσης
με Τσιμεντοειδή Υλικά της ΝΕΟΤΕΧ®



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Neorep® Rapid 
Ταχύπηκτο μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα για αποκατάσταση 
σκυροδέματος.
Χρώμα: γκρι 
Συσκευασία: δοχεία 5kg, σακιά 25kg

Neostop®  
Υπερταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα για ακαριαία σφράγιση σημείων 
με διαρροή νερού ή υγρασία.
Χρώμα: γκρι 
Συσκευασία: δοχεία 1kg, 5kg, 20kg 

Neocrack®  
Καινοτομικό κονίαμα ελεγχόμενης διόγκωσης, κατάλληλο για την κατεδά-
φιση δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα και πέτρα.
Χρώμα: γκρι 
Συσκευασία: δοχεία 15kg 

Ferrorep®

Προστασία του χαλύβδινου οπλισμού  
σε κατασκευές σκυροδέματος

Neorep®

Ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές  
κονίαμα για αποκατάσταση βλαβών και φθορών  
σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος

Neocret®

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο τσιμεντοειδές  
κονίαμα για επισκευαστικές εργασίες 

Επισκευή Στοιχείων Σκυροδέματος  
με τσιμεντοειδή υλικά της ΝΕΟΤΕΧ®

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
 ` Υψηλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα,  

κονιάματα, χάλυβα
 ` Ευκολία ανάμιξης κι εφαρμογής
 ` Διατήρηση υψηλής εργασιμότητας
 ` Κατάλληλο για δημιουργία συγκολλητικής 

στρώσης πριν την εφαρμογή του Neorep®

Χρώμα: κεραμιδί
Συσκευασία: δοχεία 1kg, 4kg και 20kg
(το δοχείο των 20kg κατόπιν παραγγελίας)

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
 ` Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή
 ` Σταθερότητα σε μεγάλα πάχη
 ` Ευκολία ανάμιξης και χρήσης
 ` Διατήρηση υψηλής εργασιμότητας
 ` Πληροί τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών 

της τάξεως R4 του EN 1504-3
 ` Πάχος στρώσης από 10mm έως 40mm 

σε μία στρώση

Χρώμα: γκρι
Συσκευασία: δοχεία 5kg, σακιά 25kg

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
 ` Ινοπλισμένο κονίαμα, παρέχει πολύ μεγάλη 

αντίσταση στην υγρασία και στον πάγο
 ` Χρήση ως επισκευαστικός σοβάς,  

για λεία τελική επιφάνεια
 ` Πάχος στρώσης 15mm, σημειακά 30mm

Χρώμα: λευκό
Συσκευασία: σακιά 5kg, 25kg

Ferrorep® Neorep® Neocret® 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Revinex® 
Συμπολυμερές γαλάκτωμα που χάρη στη συμβατό-
τητα του με τα ελληνικά τσιμέντα και αδρανή προ-
σφέρει στα κονιάματα απαράμιλλη στεγανότητα, 
ελαστικότητα και πρόσφυση. 
Συσκευασία: δοχεία των 1kg, 5kg, 18kg  
και βαρέλι των 200kg

Fondaproof®

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα 
ενός συστατικού κατάλληλο για υπόγεια, τοιχία,  
ζαρντινιέρες Revinex® Flex 2006

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα κατάλλη-
λο για μπαλκόνια, ταράτσες, λουτρά κάτω από πλακίδια, 
ζαρντινιέρες, δεξαμενές νερού, σιλό, σήραγγες, τοιχία

Υγρομόνωση επιφανειών  
με τσιμεντοειδή υλικά της ΝΕΟΤΕΧ®

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
 ` Εξαιρετική πρόσφυση στις οικοδομικές επιφάνειες, 
 ` Αποτελεσματική, οικονομική στεγανοποίηση  

σε υφιστάμενες κατασκευές
 ` Παρέχει στεγανότητα και αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες
 ` Με την προσθήκη γαλακτώματος (Fondaproof® 

συστατικό Β) προσδίδεται στο σύστημα μεγαλύ-
τερη ελαστικότητα και πρόσφυση

 ` Αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές 
πιέσεις

Χρώμα: γκρι, λευκό (κατόπιν παραγγελίας)
Συσκευασία: σακί 25kg

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
 ` Παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόσφυση 

σε πληθώρα επιφανειών, όπως μπετόν, 
τσιμεντοκονίες, τούβλα, τσιμεντόλιθους, 
μέταλλα (π.χ. λαμαρίνες), γυψοσανίδες, 
πολυστερίνη, μωσαϊκά, κεραμικά

 ` Εγκεκριμένο - πιστοποιημένο προϊόν 
για επαφή με πόσιμο νερό

 ` Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και 
τήξη παγετού και χιονιού

 ` Υδρατμοπερατό, προστατεύει το σκυρό-
δεμα από την ενανθράκωση

 ` Αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις

Χρώμα: γκρι
Συσκευασία: σετ 7kg, 17kg και 34kg

Neoroof® 2K
Λείο τσιμεντοειδές ελαστικό στεγανωτικό σύστημα  
ως τελική επιφάνεια για βατά δώματα

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
 ` Παρέχει βατότητα χωρίς να επηρεάζεται από την υπεριώδη UV ακτι-

νοβολία ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών
 ` Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μό-

νο προϊόν
 ` Υψηλή αντοχή σε παγολυτικά άλατα 

και διοξείδιο του άνθρακα
 ` Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

Χρώμα: λευκό
Συσκευασία: σετ 17,5kg και 35kg

Neopress® 
Στεγανωτικό κονίαμα κρυσταλλικής ανάπτυξης  
για στεγανές επιστρώσεις

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
 ` Σφραγίζει τους πόρους και παρέχει απόλυτη 

στεγανότητα και αντιδιαβρωτική προστασία
 ` Αντέχει στην υδροστατική πίεση του νερού 
 ` Γεφυρώνει ρωγμές και διάκενα
 ` Για επιφάνειες που απαιτείται μεγάλη στεγανό-

τητα, συνιστάται η προσθήκη του Revinex®, το 
οποίο  βελτιώνει την πρόσφυση, την ελαστικό-
τητα και τη στεγανοποίηση του μείγματος

Χρώμα: λευκό, γκρι
Συσκευασία: δοχείο 25kg



ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο, 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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Ενδεικτικές εφαρμογές συστημάτων Επισκευής και Υγρομόνωσης ΝΕΟΤΕΧ®

Σταθμοί Αττικού Μετρό & ΗΣΑΠ, Αθήνα

Νέο Συνεδριακό Κέντρο, 
Λευκωσία, Κύπρος

Χώρος αναψυχής Waterland, 
Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Διυλιστήριο JSC Taneko, 
Καζάν, Ταταρστάν

Ξενοδοχείο Marriot, 
Τιφλίδα, Γεωργία

Στάδιο Qemal Stafa, Τίρανα, Αλβανία

Ναυπηγεία Βόλγογκραντ, ΡωσίαΠύργος τηλεόρασης Ostankino,  
Μόσχα, Ρωσία


