
 
 

Neobond
®
  

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX
®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ
®
  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 

 

 

 

Ειδικό γαλάκτωμα για ισχυρότατες συγκολλήσεις 
 

 

Χρήσεις  Συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν 

 Συγκόλληση πλακιδίων, τσιμεντοκονίας και αυτοεπιπεδούμενων 

τσιμεντοειδών δαπέδων τύπου  Neofloor
®
, σε λείες επιφάνειες, 

όπως:  μέταλλα, μωσαϊκά, μάρμαρα, παλιά πλακάκια  κ.λ.π 

 Συνδετικό αστάρι και ενισχυτικό πρόσφυσης για την εφαρμογή 

κονιαμάτων (σοβά, μαρμαροκονίας κτλ) σε παλιές σαθρές 

επιφάνειες 

Ιδιότητες  Έχει πολύ δυνατή πρόσφυση σε πορώδεις αλλά και λείες 

επιφάνειες 

 Υψηλή ελαστικότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 

 Αντοχή στη γήρανση 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Εμφάνιση    Λευκό υγρό 

Πυκνότητα (ISO 8962, DIN 51757) 1,03g/cm
3
 

Στερεά (ISO 1625, DIN 53189) 58±1% 

pH (ISO 1148, DIN 53785) 4,5 

Κατανάλωση 500-700gr/m
2
 ανά στρώση 

Τρόπος εφαρμογής Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο και αραιώνεται με 
νερό ανάλογα με την χρήση. 

α. παλαιό με νέο μπετόν: 

Μετά από επιμελή καθαρισμό και απομάκρυνση σαθρών και σκόνης 
επαλείφουμε την παλαιά επιφάνεια με μία στρώση Neobond

®
, αραιωμένο 

5-10% με νερό και μετά από 60-90 λεπτά εφαρμόζουμε το νέο μπετόν. 

β. Συγκόλληση πλακιδίων, τσιμεντοκονίας ή αυτοεπιπεδούμενων  
δαπέδων με βάση το τσιμέντο,  σε λείες επιφάνειες: 

Μετά τον καλό καθαρισμό, κυρίως από λιπαρές ουσίες και σκόνες, 
εφαρμόζουμε μία στρώση Neobond

®
  χωρίς ή με μικρή αραίωση μέχρι 5% 

με νερό και μετά από 60 με 90 λεπτά  εφαρμόζουμε  την κόλλα πλακιδίων 
(ενισχυμένη με Revinex

®
), ή την τσιμεντοκονία και το αυτοεπιπεδούμενο 

δάπεδο Neofloor
®
.  

γ. Εφαρμογή ως αστάρι, πριν το πέρασμα στόκου, τσιμεντοκονίας κτλ : 

Μετά την αφαίρεση των παλαιών σαθρών επιχρισμάτων, εφαρμόζουμε μία 
στρώση  Neobond

®
  αραιωμένο με 20% έως 25% με νερό με σκοπό τη 
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σταθεροποίηση του υποστρώματος και την καλύτερη δυνατή πρόσφυση 
των επόμενων επιστρώσεων.   

Ιδιαίτερες Συστάσεις  Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από +5
o
C 

 Η κολλητικότητα του τελικού φιλμ παραμένει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να μεσολαβήσει για την 
εφαρμογή των κονιαμάτων ή του τσιμέντου είναι 12 ώρες, μετά την 
εφαρμογή του  Neobond

®
. 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.  

Συσκευασία Δοχείο 1kg και 5kg 

Χρόνος αποθήκευσης 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 
προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.  Θερμοκρασία 
αποθήκευσης: +15

o
C  έως +30

o
C. 


