
 
 

Proflex®  

 

 

Ακρυλική βαφή εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης 
 

 

   Περιγραφή προϊόντος Ακρυλική βαφή εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών 

Ιδιότητες • Σταθεροποιεί, προστατεύει και διακοσμεί τοίχους και 

προσόψεις, παρέχοντας «ζωντανές» και σταθερές αποχρώσεις 

• Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα 

• Ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση 

• Υδρατμοπερατό, επιτρέποντας στην επιφάνεια να «αναπνέει» 

• Υψηλή καλυπτικότητα και ευκολία στην εφαρμογή 

• Γρήγορο στέγνωμα 

• Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη (βάσης νερού, ενός 

συστατικού) 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα    1,49g/cm3 

Κατανάλωση 10-12m2/L  σε μία στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος. 

Χρόνος στεγνώματος (+25°C) 1 ώρα 

Χρόνος επαναβαφής (+25°C) 3 ώρες 

Θερμοκρασία εφαρμογής +8oC έως +35oC    

Τρόπος εφαρμογής Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, 
στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά 
αντικείμενα. Παλιές βαφές και σοβάδες πρέπει να απομακρύνονται, 
εάν έχουν ξεφλουδίσει, και οι επιφάνειες να στοκάρονται. Πριν την 
εφαρμογή, για σταθεροποίηση της επιφάνειας, σφράγισμα των 
πόρων, βελτίωση της πρόσφυσης και της απόδοσης της βαφής, να 
εφαρμόζεται το αστάρι Vinyfix® Primer ή μία στρώση Revinex® 
αραιωμένο με νερό σε αναλογία Revinex®: Νερό-1:4. Το Proflex® 
εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από 
καλή ανάδευση. Η πρώτη στρώση αραιωμένη με καθαρό νερό σε 
ποσοστό 10% και η δεύτερη 5%. 

Ιδιαίτερες Συστάσεις • Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής, επιμηκύνονται από 
υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Η εφαρμογή του  Proflex® δεν πρέπει να γίνεται με βροχερό 
καιρό  
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 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. 

• H δεύτερη στρώση ακολουθεί μετά το στέγνωμα της πρώτης. Η 
καλή εφαρμογή παρέχει μία επιφάνεια με πολύ ωραία εμφάνιση 
και μακρόχρονη αντοχή. 

Συσκευασία Δοχεία των 1lt, 3lt και 10lt.  

Αποχρώσεις Λευκό, αποχρώσεις χρωματολογίου κατά παραγγελία. 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό. 

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


