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Neopox Special 

Опис продукту Neopox Special - двокомпонентна епоксидна фарба на 

основі розчинника, яка підходить для поверхонь, що 

витримують значні механічні навантаження і 

вимагають стійкості до хімічного впливу. 

Сфера застосування  Підлоги промислових приміщень, складів та 

автомайстерень, гаражів. 

 Плавальні басейни, резервуари, фонтани, човни. 

 Металеві поверхні в приміщеннях, резервуари для 

зберігання з цементною та бетонною основою. 

 Човни, підводні морські та внутрішні 

металоконструкції. 

Характеристики та переваги  Стійкість при температурі від -50 до + 140 °C 

(короткострокова стійкість). Постійна стійкість при 

температурі від -20 до + 70 °C. 

 Neopox Special не вимагає попереднього 

ґрунтування основи. В окремих випадках може 

знадобитися використання Epoxol Primer (Див. 

Таблицю нижче) 
 

Тип основи Витрати Epoxol 

Primer 

Витрати Neopox 

Special 

Мозаїка 100 г/м2 на 

шар 

125 г/м2 на 

шар 

Керамічна 

плитка 

100 г/м2 на 

шар 

125 г/м2 на 

шар 

Цементні 

суміші з 

високою 

пористістю 

150-200 г/м2 

на шар 

125 г/м2 на 

шар 

 

 Чудова стійкість до прісної і морської води, лугів, 
продуктів нафтопереробки, промисловим 
атмосферам і несприятливих погодних умов. 
Хороша стійкість до розчинників і розчинів кислот 
(Таблиця хімічної стійкості за запитом). 

 Підходить для використання в якості захисного 
покриття для установок біологічної очистки. 

 Різноманітність застосувань для одного і того ж 

матеріалу. 

 Широкий асортимент основних кольорів. 

 

Технічні характеристики 

 

Зовнішній вигляд Глянцевий 

Густина (EN ISO 2811.01) 0,98—1,2 кг/л (в залежності від відтінку) 
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Співвідношення компонентів (вагова 

пропорц.) 

75Α:25Β 

Глянець 600 86 

Витрати 250—350 г/м2 для двох шарів (в залежності від 

основи) 

Температура основи від +12° C до +35° C 

Температура навколишнього 

середовища 

від +12° C до +35° C 

Товщина сухої плівки 60—80 мкм на шар 

Приземна вологість < 4% 

Відносна атмосферна вологість < 70% 

Остаточне затвердіння ~7 дн. 

Стійкість до стирання (ASTM D 4060) 57 мг (випробування ТАБЕРА CS 10/1000/1000) 

Міцність зчеплення (EN 13892-8) ≥ 2,5 Н/мм2 

Гнучкість Успішно випpобувано (ASTM D522, згин 180°, 

оправлення 1/8″) 

 

Життєздатність 

Температура Час 
+12 °С 2 год 

+25 °С 1 год 

+30 °С 1 год 

Нанесення верхнього шару 

Температура Час 
+12 °С 36 год 

+25 °С 24 год 

+30 °С 24 год 

Можливість ходіння 

Температура Час 
+12 °С 36 год 

+25 °С 24 год 

+30 °С 24 год 

Якість / підготовка основи Бетонна основа повинна бути міцною і мати достатню 

міцність на стиснення (не менше 25 Н/мм2) з 

мінімальною межею міцності при відриві 1,5 Н/мм2. 

Основа повинна бути чистою, сухою (вміст вологи в 

поверхні <4%) і не мати забруднень, таких як 

звичайний бруд, олія, мастило, покриття і матеріали 

для обробки поверхні і т. Д. Необхідно виконати 

підготовку бетонної основи з використанням 

механічних інструментів, а також виконати 

абразивоструйне очищення або використовувати 

обладнання для киркування, щоб видалити цементне 

молочко і забезпечити відкриту текстурну поверхню. 
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Місцеве нанесення досягається за допомогою Epoxol 

Putty в пропорції 1Α:1B до 2A:1B, Epoxol Special Putty 

в пропорції 1Α:1B або ж Epoxol Primer SF в суміші з 

кварцевим піском. 

 

Інструкції по застосуванню Будівельні поверхні 

Спочатку нанесіть один шар Neopox Special, на 8% 

розбавлений розчинником Neotex 1021. Перед 

нанесенням ретельно змішайте обидва компонента А і 

В до досягнення правильної пропорції змішування за 

вагою. Neopox® Special потрібно ретельно перемішати 

за допомогою низькообертового міксера, при цьому 

важливо перемішувати суміш біля стінок і поблизу 

днища ємності. Нанесіть другий шар, на 4-8% 

розбавлений розчинником Neotex 1021 (якщо потрібно 

третій шар, розбавте на 4%). Neopox Special можна 

наносити пензлем, роликом або шляхом 

безповітряного розпилення. 

Металеві поверхні 

Поверхні необхідно очистити від іржі і будь-яких 

проявів корозії, які можуть перешкодити 

приклеювання; також поверхню слід підготувати за 

допомогою кисті, шліфування або піскоструйної 

обробки. Далі нанесіть один шар Neopox Special Primer 

1225, на 8-10% розбавлений розчинником Neotex 1021 

для захисту від іржі. Перед нанесенням ґрунтовки 

ретельно змішайте обидва компонента A і B і нанесіть 

протягом 3 годин пензлем, валиком або шляхом 

безповітряного розпилення. Потім нанесіть два шари 

Neopox Special, на 4-8% розведеного розчинником 

Neotex 1021. 

Поліефірні та дерев'яні поверхні 

Поверхні повинні бути шорсткими (не гладкими), 

вирівняними (наприклад, за допомогою Epoxol Putty), 

чистими і сухими, без пилу, бруду, олії і жирів. 

Спочатку нанесіть один шар Neopox Special, на 8% 

розбавлений розчинником Neotex 1021. Нанесіть 

другий шар, на 4-8% розбавлений розчинником Neotex 

1021 (якщо потрібно третій шар, розбавте на 4%). 

Примітки  Низькі температури і висока вологість при 

нанесенні покриття збільшують час висихання і т. д. 
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 Під час нанесення фарби поверхня повинна бути 

сухою і захищеної від підвищення вологості 

(наприклад, за допомогою стійкої до осмотичного 

тиску системи Neopox Primer AY. 

 Між заливкою нової бетонної поверхні і її 

забарвленням з використанням цього виробу 

повинно пройти не менше 4 тижнів. 

 Прямий і безперервний вплив ультрафіолетового 

випромінювання з часом може привести до 

вигорання (пожовтіння). 

 Раніше пофарбовані епоксидною фарбою поверхні 

слід обережно зачистити перед повторним 

нанесенням продукту, щоб гарантувати хороше 

зчеплення між двома шарами фарби. 

 Нанесення верхнього шару на свіжопофарбовану 

поверхню повинно виконуватися протягом 2 днів, в 

іншому випадку свіжопофарбовану поверхню слід 

обережно зачистити абразивної шкіркою, щоб не 

допустити проблем зі зчепленням. 

 Після перемішування готового складу відразу 

наносите матеріал, щоб в умовах високих 

температур уникнути полімеризації продукту в 

контейнері. 

 Температура основи повинна бути не менше 3 °C 

вище точки  утворення роси щоб зменшити 

ймовірність утворення конденсації і бульбашок на 

готової поверхні підлоги. 

Варіанти Neopox Special Winter 

Особливий різновид продукту, призначений для 

застосування в умовах високої вологості і низьких 

температур (<12 ° C і> 5 ° C, відносна атмосферна 

вологість <80%,приземна вологість <4%). 

Кольори Доступно в широкому асортименті базових і 

спеціальних кольорів (по окремому запиту для 

конкретних обсягів матеріалу). 

Упаковка Комплекти по 1 кг, 5 кг і 10 кг в бляшаних банках 

(компоненти A і B в фіксованих вагових пропорціях) 

 


