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Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα βαφής  
προστασίας δαπέδων 
 

Περιγραφή 
 

Αντιολισθητικό πρόσθετο πολυαιθυλενίου για συστήματα βαφής προστασίας 
δαπέδων 
 

 Συσκευασία 
1kg, 100gr και 20gr 

 

 

 

 

Πεδία εφαρμογής 
 

▪ Δάπεδα αποθηκών, χώρων στάθμευσης, μπαλκονιών 
▪ Πισίνες, σιντριβάνια, σκάφη 
▪ Μεταλλικές επιφάνειες 

 

 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα 
 

▪ Η προσθήκη του στην τελευταία στρώση του συστήματος βαφής οδηγεί σε 
ένα μεσαίο αντιολισθητικό φινίρισμα 

▪ Ενιαίο αποτέλεσμα από άποψη αντιολισθηρότητας και αισθητικής 
▪ Υψηλές μηχανικές και χημικές ιδιότητες 
▪ Συμβατό με οποιαδήποτε λεπτή ρητινούχα βαφή (υδατικές, βάσης 

διαλύτη, χωρίς διαλύτες) 
▪ Συνδυάζεται και με διάφανες επιστρώσεις (π.χ. βερνίκια Neodur® Varnish) 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα (ASTM D1505) 0,95kg/L (±0,05) 

Σταθμισμένο μέσο μέγεθος κόκκων (ISO 13320-1) 250-300μm 

Προτεινόμενη αναλογία: 1,5-2,5% κατά βάρος επί του υγρού προϊόντος 
 

Τρόπος εφαρμογής 
 

Το Neotex® Antiskid M προστίθεται στην ενδεδειγμένη αναλογία (1,5-2,5% κ.β.) μέσα στο υγρό μίγμα του υλικού 

επικάλυψης, πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης και γίνεται ανάδευση. Στη συνέχεια, το υλικό εφαρμόζεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου τεχνικού φυλλαδίου. Το Neotex® Antiskid M δεν εφαρμόζεται με επίπαση. 
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Εμφάνιση  Ημιδιάφανο, λευκό 

Συσκευασία 1kg, 100gr και 20gr σε πλαστικές συσκευασίες  

Κωδικός UFI JGA0-00FU-800H-JQUY 

Χρόνος αποθήκευσης 
Τουλάχιστον 2 έτη, 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.ΠA. 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 


