
 
 

Neopox
®
 Special Primer 1225  

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. 

 

 

 

Αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης 
 

 

Χρήσεις Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες με μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, 

καθώς και για άλλες που βρίσκονται μόνιμα ή περιοδικά κάτω από την 

επίδραση  γλυκού ή θαλασσινού νερού, αραιών οξέων και των ατμών 

τους. Εφαρμόζεται σε μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, σωληνώσεις, 

περιφράξεις κ.τ.λ. 

Ιδιότητες  Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις τριβές και άριστη αντιδιαβρωτική 

προστασία σε γλυκό & θαλασσινό νερό, αλκάλια, αραιά οξέα.  

 Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε 

βιομηχανική ατμόσφαιρα και προϊόντα πετρελαίου. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα  Συστατικό Α: 1,25gr/cm
3
 

 Συστατικό B: 0,90gr/cm
3
 

Αναλογία ανάμειξης (Α:B) κατά 
βάρος 

80A:20B 

Κατανάλωση 140-170gr/m
2
 για μία στρώση    

Χρόνος σκλήρυνσης (+25C) 2-3 ώρες 

Χρόνος εργασιμότητας (Pot life) 

(+25C) 

1 ώρα 

Χρόνος επαναβαφής (+25C) 12-24 ώρες 

Θερμοκρασία εφαρμογής +12C έως +35C 

Στερεά % κατά βάρος 63% 

Τρόπος εφαρμογής Προετοιμασία επιφανειών: Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι 
στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά. Σκουριές 
απαιτούν καθάρισμα αμμοβολή ή συρματόβουρτσα. 

Εφαρμογή: Καλή ανάδευση των συστατικών A και B του Neopox
®
 Special 

Primer 1225 και εφαρμογή του μείγματος σε μία στρώση με αραίωση 8-
10% με διαλυτικό Νeοtex

®
 1021 με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Έαν είναι 

επιθυμητή και δεύτερη στρώση για καλύτερη προστασία, η αραίωση 
παραμένει ίδια. 

Αφού στεγνώσει, μπορεί να καλυφθεί με εποξειδική βαφή (π.χ. Neopox
®
 

Special) μέσα σε 12-24 ώρες. 

Ιδιαίτερες Συστάσεις  Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν 
προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός, πριν το φιλμ στεγνώσει 
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πλήρως. 

 Παλιές επιφάνειες από εποξειδική βαφή ή εποξειδικό αστάρι 
χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο πριν  το φρεσκάρισμά τους για καλύτερη  
πρόσφυση της νέας επίστρωσης. 

 Εάν ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις βαφής μεσολαβήσει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών, συστήνεται να αγριευτεί λίγο η 
επιφάνεια, για να μην υπάρξει πρόβλημα πρόσφυσης της ακόλουθης 
στρώσης. 

Απόχρωση Κεραμιδί 

Συσκευασία Σετ 5kg και 1kg (στην προκαθορισμένη αναλογία ανάμειξης των 
συστατικών Α&Β κατά βάρος). 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό Neοtex
®
 1021. 

Αφαίρεση κηλίδων Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί με 
μηχανική αφαίρεση. 

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


