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Neocryl Sport Flex (Special) 

Сфера застосування Neocryl Sport Flex використовується в якості 

фінішного покриття на тенісних кортах, 

спортивних та ігрових майданчиках.  

Характеристики та переваги Neocryl sport flex однокомпонентне полімерно-

модифіковане покриття на водній основі та 

акрилових смол для зовнішнього застосування. 

Відмінна адгезія до асфальту, цементно-

піщаних розчинів та бетону, а також цегляних 

стін. Захищає поверхню від зносу, 

несприятливих погодніх умов, таким чином 

продовжуючи термін служби поверхні. 

Продукт має широку кольорову гамму. 

Економічно вигідний і дуже простий у 

застосуванні. 

Neocryl sport flex застосовується як 

антиковзаюче покриття на ігрових 

майданчиках. Кортах, пішохідних доріжках. 

Для нанесення дорожньої розмітки. 

Технічні характеристики Спеціальне покриття на основі акрилових 

смол 

Густина (EN ISO 2811,01) 1,20 ± 0,03 г/см3 

Витрата 250-330 гр/м2 на два шари (в залежності від 

поглинаючої здатності основи та її 

шороховатості) 

Час висихання (25°C) 1 година 

Наступний шар наноситься (25°C) Біля 3 годин (низькі температури і висока 

вологість повітря подовжують час висихання) 

Температура при нанесенні > 8°C 

Остаточне затвердіння (25 ° C) через 5 - 6 днів 

Інструкції по застосуванню Вимоги в залежності від типу поверхні: 

Новий асфальт: Поверхня повинна бути 

сухою, міцною і очищеною від пилу та бруду. 

Новий цементно-піщаний розчин або бетон: 

Поверхня повинна бути сухою, міцною і 

очищеною від пилу та бруду. 

Покриття, що були у використанні: 

Поверхня повинна бути сухою, міцною і 

очищеною від пилу та бруду. Рекомендується 

промити водою під високим тиском. 

Нанесення: Після належної підготовки 

основи, використати емульсію Revinex® в 

якості ґрунтівки, в один шар. 

Розбавити водою в співвідношенні 

Revinex®:вода 1:4. 
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Розчин ретельно перемішати за допомогою 

низькообертового міксеру на протязі 3 хвилин. 

Наносити щіткою, валиком або механізованим 

способом.  

Для пористих поверхонь: Розбавити водою 

на 25% для першого шару і 25% для другого. 

Для непористих поверхонь: Розбавити 

водою на 20-25% для першого шару і 10- 15% 

для другого. 

Розведення фарби відіграє важливу роль, 

оскільки воно забезпечує хорошу адгезію 

продукту і зберігає наявність пор. 

Особливості застосування  Не можна використовувати продукт в 

умовах підвищеної вологості (наприклад, 

висока вологість або дощ), або при 

температурі нижче 8°C 

 Не можна використовувати продукт на 

дуже еластичних основах, так як ризик 

відлущування фарби, в цьому випадку, 

дуже високий. 

Техніка безпеки  Використовувати спеціальний одяг, 
взуття, перчатки, респіратор 

 Уникати довготривалого контакту зі 
шкірою, берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно 
вимити руки з водою та милом 

 Зберігати в місцях недоступних для 

дітей 

Колір Теракотовий, зелений, білий і індивідуальні 

кольори і відтінки. 

Упаковка Пластикові відра по 5кг, 15 кг 

 


