Neotex® Silimper
Αδιαβροχοποιητής σιλοξανικής βάσης
Περιγραφή Προϊόντος

Αδιαβροχοποιητής σιλοξανικής βάσης μεγάλης διεισδυτικής ικανότητας για
την προστασία εξωτερικών οικοδομικών επιφανειών.

Χρήσεις

Το Neotex Silimper είναι κατάλληλο για να προστατεύει από την
υδροαπορρόφηση και τη γήρανση κάτακόρυφες - ή και με κλίση - πορώδεις
οικοδομικές επιφάνειες, όπως το εμφανές σκυρόδεμα, οι σοβάδες, το
αμιαντοτσιμέντο, οι ασβεστόλιθοι, τα τούβλα, τα κεραμίδια, τα απορροφητικά
μάρμαρα, οι πέτρες με συνεχή επιφάνεια (χωρίς δηλ. ρωγμές) κ.α.

®

Ιδιότητες



Μεγάλη διεισδυτική ικανότητα ενώ η ισομερής κατανομή του στους
πόρους της επιφάνειας παρεμποδίζει την είσοδο του νερού.



Εμφανίζει γρήγορη απωθητικότητα στο νερό, αλλά δεν αντέχει στις
υδροστατικές πιέσεις.



Μεγάλη αντοχή σε αλκαλικά υλικά.



Εμποδίζει τον εμποτισμό των επιφανειών από το νερό της βροχής
και προστατεύει από τα σκασίματα που προκαλούνται από τον
παγετό.



Εξαιρετική αντοχή στη φωτοχημική δράση των υπεριωδών ακτινών
και βελτιώνει τη θερμομονωτική ικανότητα του υποστρώματος.



Περιορίζει τη δημιουργία βρωμιάς και μούχλας, διευκολύνοντας
τον καθαρισμό των επιφανειών.



Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα

0,79 kg/l

Σημείο ανάφλεξης

42 C

Κατανάλωση

200-330ml/m
ανά στρώση. (Σε πολύ απορροφητικά και πορώδη
2
υποστρώματα μπορεί η κατανάλωση να φτάσει στο 1L /m ).
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2
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Χρόνος επαναβαφής (25 C)

4 ώρες

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.

Neotex® Silimper
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Θερμοκρασία υποστρώματος

Υγρασία υποστρώματος

Οδηγίες Εφαρμογής

0

0

0
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+5 C έως +35 C

+5 C έως +35 C

5%

Προετοιμασία επιφανειών: Απαιτείται η απαλλαγή της επιφάνειας από
σκόνες, μούχλα, βρωμιές και σαθρά υλικά. Ο καθαρισμός πρέπει να
γίνεται είτε μηχανικά, είτε με νερό υπό υψηλή πίεση και ποτέ με
απορρυπαντικά ή σαπούνι, γιατί στην περίπτωση αυτήν επηρεάζεται η
προσφυτική ικανότητα του.
Εφαρμογή: Προσφέρεται έτοιμο για χρήση (εάν είναι επιθυμητή αραίωση
®
μέχρι 10% με διαλυτικό Neotex 1111). Απλώνεται, απαραίτητα σε
στεγνές επιφάνειες με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή ψεκαστήρα σε δύο
στρώσεις, αρχίζοντας από το χαμηλότερο και καταλήγοντας στο
υψηλότερο σημείο μέχρι κορεσμού της επιφάνειας.

Ιδιαίτερες συστάσεις

Εμφάνιση



Η μέγιστη υδραπωθητική ικανότητα του εμφανίζεται λίγες ώρες
μετά την εφαρμογή και αφού η επιφάνεια έχει κορεστεί από το
υλικό κατά την εφαρμογή.



Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν
προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός προτού στεγνώσει.
Εάν έχει καθαριστεί η επιφάνεια με υδροβολή, καλό θα ήταν να
εφαρμόζεται το υλικό 2-3 ημέρες μετά το στέγνωμα της.



Σε καινούριες επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται μετά από 4
εβδομάδες



Δεν αντέχει στην οξύτητα

Άχρωμο υγρό

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.

Neotex® Silimper

Συσκευασία

Δοχεία των 1L, 5L και 20L

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Neotex 1111.

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί με
διαβρωτικό χρωμάτων ή με μηχανική αφαίρεση.

Συνθήκες Αποθήκευσης /
Διάρκεια Ζωής

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική,
κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες,
προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

®

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.

