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Συστήματα προστασίας 
και στεγάνωσης δαπέδων



Βιομηχανικά δάπεδα

Νeopox® SF Plus
Εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, 
υψηλών επιδόσεων και αυξημένου πάχους, για 
δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, πάρκινγκ, κ.ά.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή
 ` Αξιοσημείωτη σκληρότητα και διάρκεια στο χρόνο
 ` Υψηλή αντοχή σε τριβή και πρόσφυση

Νeopox® W Plus
Yδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή με σατινέ εμφάνιση, 
για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων

Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα
 ` Εξαιρετική αντοχή σε τριβή
 ` Ανθεκτικό στο νερό - Κατάλληλο για χώρους αυξημένης υγρασίας
 ` Άοσμο, ιδανικό για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους

Έκδοση: Neopox® W
Με ματ εμφάνιση και πιστοποιητικό καταλληλότητας  
για χώρους τροφίμων

Συμπληρωματικό υλικό: Neotex® Antiskid M
Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα βαφής προστασίας 
δαπέδων. Συμβατό με οποιαδήποτε λεπτή ρητινούχα βαφή 
(υδατικές, βάσης διαλύτη, χωρίς διαλύτες)

Συστήματα προστασίας δαπέδων εσωτερικού χώρου

Neopox® Special
Εποξειδική βαφή δύο συστατικών, βάσης διαλύτη, 
υψηλών επιδόσεων για εφαρμογές δαπέδων

Πεδία εφαρμογών
 ` Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, συνεργείων, πλυντηρίων, γκαράζ
 ` Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια (μη εκτεθειμένα στον ήλιο)
 ` Μεταλλικές επιφάνειες εσωτερικών χώρων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `  Εξαιρετική αντοχή στα χημικά και τις μηχανικές καταπονήσεις
 ` Πολύ υψηλή αντοχή σε τριβή και πρόσφυση
 ` Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας

Epoxol® Floor
Υψηλών αντοχών, εποξειδικό σύστημα χωρίς 
διαλύτες, για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων 
δαπέδων, με πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
χώρους τροφίμων

Πεδία εφαρμογών
Δάπεδα, όπου απαιτείται προστασία από πολύ υψηλές μηχανικές 
και χημικές καταπονήσεις, π.χ. σε εργοστάσια, χώρους στάθμευ-
σης, αποθήκες, χώρους τροφίμων
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή
 ` Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στην κρούση
 ` Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βαφή υψηλού πάχους

Συμπληρωματικό υλικό: Epoxol® CM
Χυτό εποξειδικό-τσιμεντοειδές σύστημα τριών συστατικών, κα-
τάλληλο για τη δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων 



Διακοσμητικά δάπεδα

Epoxol® Design 
Εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, για δημιουργία 
αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με μεταλλικό εφέ 

Πεδία εφαρμογών
Ξενοδοχεία, γραφεία, εκθεσιακοί χώροι, καταστήματα, κατοικίες, 
χώροι εστίασης, κτλ.
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα
 ` Υψηλή σκληρότητα και μεγάλη αντοχή σε τριβή
 ` Πολλαπλές επιλογές χρωματικών συνδυασμών για μοναδικές 

δημιουργίες

Εpoxol® 3D 
Διάφανο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς 
διαλύτες, ιδανικό για τη δημιουργία δαπέδων με 
τρισδιάστατο εφέ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Προσφέρει γυαλιστερή επιφάνεια με εξαιρετική διαφάνεια 
 ` Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα

Epoxol® Deco 
Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, για δημιουργία 
αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με όψη γρανίτη

Πεδία εφαρμογών
Πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία, εκθεσιακοί χώροι, κατοι-
κίες, χώροι εστίασης, κτλ.
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Ενιαία τελική επιφάνεια με φυσική όψη γρανίτη
 ` Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τα χημικά
 ` Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα

Epoxol® 2874 
Υψηλών αντοχών διάφανο σύστημα εποξειδικής 
σύνθεσης δύο συστατικών, ιδανικό για τη δημιουργία 
διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων και τεχνοτροπιών

Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα
 ` Υψηλή αντοχή σε κάμψη, θλίψη και τριβή
 ` Αυξημένη αντοχή στα χημικά και το κιτρίνισμα



Συστήματα προστασίας εξωτερικών δαπέδων και αθλοπαιδιών

Νeodur® Special
Πολυουρεθανική αλειφατική βαφή, βάσης διαλύτη, 
ιδανική για δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους

Πεδία εφαρμογών
 ` Εξωτερικοί χώροι πάρκινγκ, πλυντηρίων, πρατηρίων καυσίμων
 ` Ράμπες αποθηκών, γκαράζ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές 

συνθήκες
 ` Εξαιρετική αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και τα χημικά
 ` Δυνατότητα δημιουργίας αντιολισθηρών εξωτερικών δαπέδων

Νeocryl® Special
Ειδική υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης,  
ενός συστατικού, για εξωτερικά δάπεδα

Πεδία εφαρμογών
Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης με ήπια καταπόνηση, αίθρια, κ.ά.
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες και αντοχή σε τριβή
 ` Εξαιρετική πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν ή τσιμεντοκονία
 ` Πολύ καλή αντοχή στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες
 ` Φιλικό προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη

Νeocryl® Sport Flex
Εύκαμπτη υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης,  
για δάπεδα αθλοπαιδιών

Πεδία εφαρμογών
Αθλητικά γήπεδα (τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, κτλ.), αυλές, κ.ά.
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Αυξημένη ευκαμψία και αντιολισθητικές ιδιότητες
 ` Εξαιρετική πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν, τσιμεντοκονία, κουίκ
 ` Πολύ καλή αντοχή στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες
 ` Φιλικό προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη



Νeodur® Fast Track 
Ταχυστέγνωτο, υψηλών στερεών επαλειφόμενο 
σύστημα αλειφατικής πολυουρίας

Πεδία εφαρμογών
Εξωτερικά κι εσωτερικά δάπεδα σε καταστήματα, αποθήκες, χώ-
ρους στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων, χώρους πλυντηρίων, κτλ.
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Ταχεία ολοκλήρωση έργου: Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες, πλή-
ρης εφαρμογή συστήματος σε 8 ώρες (αστάρι + 2 στρώσεις)

 ` Άμεση παράδοση έργου σε πλήρη κυκλοφορία 24 ώρες μετά 
την εφαρμογή

 ` Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες

 ` Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές

Νeodur® FT Elastic 
Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο ελαστικό σύστημα 
αλειφατικής πολυουρίας, για την προστασία και 
στεγάνωση δαπέδων 

Πεδία εφαρμογών
Ιδανική λύση για ταράτσες με χώρους στάθμευσης, μπαλκόνια 
με έντονη βατότητα, ή ως τελική στρώση πάνω από αρωματικά 
συστήματα στεγάνωσης
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Συνδυάζει υψηλή αντοχή στην τριβή και στις μηχανικές κατα-
πονήσεις με εξαιρετικές υγρομονωτικές ιδιότητες

 ` Παραμένει ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία και από τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες

 ` Ταχυστέγνωτο και ανθεκτικό στην πρώιμη βροχόπτωση
 ` Υψηλή χημική αντοχή (αραιά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, κτλ.)

Neodur® Polyurea
Διάφανο σύστημα αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό 
για τη δημιουργία διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων 
σε εξωτερικούς χώρους

Πεδία εφαρμογών
Εξωτερικά διακοσμητικά δάπεδα (stone carpets) σε καταστήματα, 
ξενοδοχεία, σκάλες, πεζόδρομους, γύρω από πισίνες, κτλ.
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Μακροχρόνια αντοχή στο UV, δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά 
την πάροδο πολλών ετών

 ` Πολύ αντοχή σε κάμψη, θλίψη και στην τριβή
 ` Δυνατότητα δημιουργίας εξωτερικών διακοσμητικών δαπέδων 

υψηλής αντοχής

Νeodur® FT Clear 
Διάφανο ταχυστέγνωτο ελαστικό βερνίκι αλειφατικής 
πολυουρίας, ιδανικό για στεγάνωση και προστασία 
επιφανειών με πλακάκια

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει
 ` Συνδυάζει μηδενική απορρόφηση νερού με πολύ υψηλή αντο-

χή σε τριβή και μηχανικές καταπονήσεις
 ` Λεία τελική επιφάνεια χωρίς φυσαλίδες
 ` Ταχυστέγνωτο (επαναβάφεται σε 5 ώρες)
 ` Διατηρεί αναλλοίωτο το αισθητικό αποτέλεσμα των πλακιδίων

Έκδοση: Νeodur® Fast Track SF
Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας 
δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες

Ταχυστέγνωτα συστήματα προστασίας  
εξωτερικών και εσωτερικών δαπέδων



Αστάρια
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Βάση διαλύτη
Epoxol® Primer
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, βάσης διαλύτη

Neodur® Fast Track PR
Ταχυστέγνωτο υβριδικό αστάρι πολυουρίας-
πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, βάσης διαλύτη. 
Επικαλύπτεται σε 3 ώρες (+25οC)

Neodur® Primer 1K
Πολυουρεθανικό ταχυστέγνωτο αστάρι, ενός 
συστατικού, κατάλληλο και για υπόστρωμα ασφάλτου

Yδατοδιαλυτά
Acqua Primer
Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα και τοίχους

Χωρίς Διαλύτες
Neodur® Primer SF
Ταχυστέγνωτο υβριδικό αστάρι πολυουρίας-
πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Επικαλύπτεται σε 3 ώρες (+25οC)

Epoxol® Primer SF
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες,  
για εφαρμογές δαπέδων

Neopox® Primer WS
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες,  
για υγρές επιφάνειες 

Neopox® Primer AY
Εποξειδικό αντιοσμωτικό αστάρι δύο συστατικών  
χωρίς διαλύτες, για δάπεδα με ανερχόμενη υγρασία 

Α.Ε.Β.Ε.
ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, TK 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης  
T. 2310 467275

www.neotex.gr 
support@neotex.gr


