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Ειδικό αντικολλητικό έλαιο για χαλαζιακά ρητινοκονιάματα 
 

Περιγραφή 
 

Ειδικό αντικολλητικό έλαιο για χαλαζιακά ρητινοκονιάματα. Προσφέρει εύκολη 
εφαρμογή και ιδανικό φινίρισμα. 
 

 

Συσκευασία 
5L  

Πεδία εφαρμογής 
 

Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή εξωτερικών και εσωτερικών διακοσμητικών 
ρητινοκονιαμάτων (stone carpets), π.χ. από χαλαζιακή άμμο και Neodur® 
Polyurea ή Epoxol® 2874  
 

Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα 
 

▪ Διευκολύνει τη διάστρωση του ρητινοκονιάματος, βελτιώνοντας τη 
δυνατότητα ολίσθησης της σπάτουλας 

▪ Προσφέρει ιδανικό αποτέλεσμα τελικής επιφάνειας 
▪ Δεν έχει έντονη οσμή 
 

 
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) 0,84kg/L (±0,05) 

 

Τρόπος εφαρμογής 
 

Το διακοσμητικό ρητινοκονίαμα διαστρώνεται πατητά στην επιφάνεια με λεία μεταλλική σπάτουλα. Για την ορθή και 

εύκολη εφαρμογή του ρητινοκονιάματος, συνιστάται η διαβροχή της σπάτουλας με το ειδικό αντικολλητικό έλαιο 

Mineral Oil Light κατά το άπλωμα του μίγματος ή το πάτημά του προς λείανση της επιφάνειας. Μόλις η σπάτουλα 

αρχίζει να γίνεται κολλώδης κατά την εφαρμογή, απαιτείται εκ νέου χρήση του Mineral Oil Light. 
 

 

Εμφάνιση  Διάφανο 

Συσκευασία 5L σε πλαστικά δοχεία  

Καθαρισμός εργαλείων – 

Αφαίρεση κηλίδων 

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Neotex® 1021. Σε περίπτωση κηλίδων που 

έχουν σκληρύνει, με μηχανικά μέσα. 

Κωδικός UFI 70J0-F0X0-J004-TP4V 
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Χρόνος αποθήκευσης 
1 έτος, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από 

την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι 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 

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 

ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα 

Τηλ. 210 5557579 

Fax. 210 5203665 

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Λούτσας – Θέση Βορό 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης 

Τηλ: 2310 467275   

Fax: 2310 463442 

www.neotex.gr         support@neotex.gr 


