
 
 

Neotex® Antiskid M 
 

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. 

 

Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα βαφής προστασίας 

δαπέδων 

 

 

 

                           

 

 

                               

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή προϊόντος Το Neotex® Antiskid M είναι ένα πρόσθετο πολυαιθυλενίου 
εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους, για συστήματα επικάλυψης 
δαπέδων. Εμφανίζει πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή. Η 
προσθήκη του παρέχει ένα αντιολισθητικό τελείωμα στην επικάλυψη 

  

Πεδία εφαρμογής • Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ 

• Πισίνες, σιντριβάνια, βάρκες 

• Μεταλλικές κατασκευές 

  

Ιδιότητες/ 

Πλεονεκτήματα 

• Εξαιρετική αντοχή στο νερό, το θαλασσινό νερό, τα αλκάλια, 
τα παράγωγα πετρελαίου, την βιομηχανική ατμόσφαιρα και 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Καλή αντοχή σε διαλύτες 
και αραιά οξέα 

• Ευρεία χρήση εφαρμογών με το ίδιο υλικό 

• Συμβατό με οποιαδήποτε λεπτή βαφή (υδατικές, βάσεως 
διαλύτου, απουσίας διαλυτών) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
 

Εμφάνιση Ημιδιάφανο, Λευκό 

Δείκτης τήξης (190℃/21.6kg, ASTM D1238 1.8 g/10min 

Πυκνότητα (ASTM D1505) 0.948 g/cm3 

Περιεκτικότητα σε υγρασία HHTM * 0.09% 

Κοκκομετρία   (KS A ISO 13320-1) 250~300 μm 

Συνιστώμενη αναλογία 1,5-2,5% κατά βάρος επι του υγρού προϊόντος 

Τρόπος εφαρμογής 

 

 

Ανάλογα με το καθορισμένο σύστημα, εφαρμόστε πρώτα το αστάρι και 

το πρώτο στρώμα του υλικού. Το αντιολισθητικό  Neotex® Antiskid M  

προστίθεται στη συνιστώμενη αναλογία στο υγρό μείγμα του υλικού, 

πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης και γίνεται ανάδευση. 

Στη συνέχεια, εφαρμόστε το υλικό κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες 

χρήσης του (με ρολό ή βούρτσα κ.λπ.). Το  Neotex® Antiskid M  δεν 

εφαρμόζεται με επίπαση. 



 
 

Neotex® Antiskid M 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσκευασία 

 

Πλαστικό δοχείο 1kg  

Οδηγίες Προφύλαξης Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 


