Neocryl Special
Ενός συστατικού υδατοδιάλυτη βαφή για εξωτερικά δάπεδα
Χρήσεις

Ακρυλική βαφή υδατικής βάσεως κατάλληλη για εξωτερικά δάπεδα παρκινγκ
με ήπια καταπόνηση. Προσδίδει προστασία σε δάπεδα που είναι
κατασκευασμένα από άσφαλτο, τσιμεντοκονία ή μπετόν. Ιδανικό και ως βαφή
διαγραμμίσεων.

Ιδιότητες/

•

Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την τριβή

Πλεονεκτήματα

•

Πολύ καλή πρόσφυση

•

Δίνει χρώμα στα εξωτερικά δάπεδα και τους περιβάλλοντες
χώρους.

•

Mεγάλη απόδοση

•

Φιλική στο περιβάλλον

•

Εναρμονισμένη με την οδηγία 2004/42/ΕΚ για την χρήση
οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια
(χρώμα χαμηλών Π.Ο.Ε.)
Οικονομική και εύκολη στην εφαρμογή ακόμα και από ανειδίκευτο
προσωπικό

•

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ακρυλικής Βάσεως
Πυκνότητα (EN ISO 2811.01)

1,27-1,29 kg/l

Χρήση

Μετά από 5-6 ημέρες (στους +250 C)

Θερμοκρασία εφαρμογής
Χρόνος στεγνώματος (+250C)

> +80 C
1 ώρα

Κατανάλωση

250-330 gr/m2 για δύο στρώσεις (ανάλογα με την
απορροφητικότητα του υποστρώματος)

Αντοχή σε τριβή

190 mg (Taber test CS 10/1000/1000)

Ευκαμψία (Δοκιμή στρέψης)

ΕΠΙΤΥΧΗΣ (ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel)

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.

Neocryl Special

Χρόνος Επαναβαφής
Θερμοκρασία

Χρόνος

+12°C

8 ώρες

+25°C

4 ώρες

Θερμοκρασία

Χρόνος

+12°C

8 ώρες

+25°C

4 ώρες

Βατότητα

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Καθαρισμός από σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά και
πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση.
Εφαρμογή: Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα της επιφάνειας, εφαρμόζουμε
σαν αστάρι μια στρώση με το γαλάκτωμα Revinex® αραιωμένο με νερό σε
αναλογία Revinex® : Νερό 1:4. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Neocryl
Special® με ρολό μετά από καλή ανάδευση. Η αραίωση γίνεται με νερό σε
ποσοστό 25% για το πρώτο χέρι και 10-15% για το δεύτερο.

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.

Neocryl Special
Ιδιαίτερες Συστάσεις

Καθαρισμός Εργαλείων

•

Η εφαρμογή του Neocryl Special® δεν πρέπει να γίνεται με βροχερό καιρό ή
υψηλή υγρασία.

•

Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναχρωματισμού, κτλ.) επιμηκύνονται από υγρασία
και χαμηλές θερμοκρασίες.

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

Αφαίρεση Κηλίδων

Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με διαβρωτικό χρωμάτων
ή με μηχανική αφαίρεση.

Αποχρώσεις

Λευκό, γκρι (Ral 7035) και
ορισμένη ποσότητα..

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 4kg και 12kg

Χρόνος
Αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του,
προστατευμένο από τον παγετό και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία

Οδηγίες Προφύλαξης

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

αποχρώσεις κατά παραγγελία πάνω από μια

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.

