
 

Neotex® Ιnox Primer 

 

 

 Aστάρι υδατικής φύσης για ανοξείδωτες επιφάνειες 
  

Περιγραφή - Χρήσεις Το Neotex® Ιnox Primer είναι υδατοδιαλυτό αστάρι 
ενός συστατικού, ιδανικό για εφαρμογή σε inox, 
γαλβανισμένες επιφάνειες, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, 
γυαλί. 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα  Ενός συστατικού, παρέχοντας μεγάλη ευκολία 
εφαρμογής 

 Προσφέρει άριστη πρόσφυση στις περισσότερες 
δύσκολες επιφάνειες. 

 Δύναται να επικαλυφτεί με προϊόντα βάσης νερού, 
βάσης διαλύτου ή χωρίς διαλύτες, χωρίς να 
απαιτείται κάποια προεργασία. 

 Φιλικό στο περιβάλλον και τον χρήστη. 

 Δεν περιέχει τοξικά συστατικά και διαλύτες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Ειδικό βάρος (EN ISO 2811.01) 1,04±0,01g/ml 

Ιξώδες (ASTM D562, +25°C) 60±2KU 

Χρόνος στεγνώματος (+25°C) 1 ώρα 

Χρόνος επαναβαφής (+25°C) 10 ώρες 

Κατανάλωση 60-75ml/m2  σε μία στρώση 

 

 

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας ΑθΥ «Ειδικά 
επιχρίσματα ενός συστατικού»: 140g/l (Όριο 2010). Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. για το έτοιμο προς χρήση 
προϊόν: <10g/l. 



 

Neotex® Ιnox Primer 

 

 

Τρόπος εφαρμογής Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να 
είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, 
λάδια, λίπη, σαθρές επικαλύψεις. Στην περίπτωση που 
δεν είναι εφικτός ο πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας 
από σαθρά, προτείνεται και ελαφρύ τρίψιμο αυτής με 
ψιλό γυαλόχαρτο και στη συνέχεια καθαρισμός με το 
διαλυτικό Neotex® 1021.  

Εφαρμογή: Στη συνέχεια το Neotex® Inox Primer 
εφαρμόζεται σε μία λεπτή στρώση με κατάλληλο ρολό 
λαδομπογιάς. 

 

Ιδιαίτερες συστάσεις  Συνθήκες εφαρμογής: Υγρασία υποστρώματος < 
4% / Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία < 65% / 
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C  

 Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία 
επιμηκύνουν τους χρόνους στεγνώματος 

 Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από 
συνθήκες με υψηλή υγρασία. 

 Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτό πάχος 
και μόνο σε μία στρώση. 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά τη χρήση, με νερό. 

Συσκευασία 3L και 1L σε πλαστικά δοχεία 

Χρόνος αποθήκευσης 2 έτη, εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή 
συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και 
την ηλιακή ακτινοβολία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


