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Neopox Floor 
2-х компонентне товстошарове епоксидне покриття для підлоги що 

не містить розчинників 

Застосування Покриття, яке може бути застосоване на підлогах, які 

містять цемент і які потребують високої механічної і 

хімічної стійкості. Neopox Floor може застосовуватися для 

покриття підлог: заводів, лабораторій, складів, 

супермаркетів, автостоянок, гаражів, коморах, лікарень, 

шкіл і т.д. Neopox Floor також рекомендується для ремонту 

і відновлення старих підлог. 

Властивості Має виняткову зносостійкість, стійкість до зміни кольору, 

значну міцністю і хімічну стійкість (до лугів, розчинів 

кислот, воді, нафти і багатьох розчинників). 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд Глянцевий 

Густота (EN ISO 2811/01) Компонент А- 1,60 г/см3 

Компонент В- 1,02 г/см3 

Пропорції змішування (вагові 

порції) 

100А:25В 

Витрати 300-350 г/м2 (в один шар) 

Товщина сухої плівки 300 мкм (в один шар) 

Час затвердіння (відлип) (25°C) 10 годин 

Час життя (25 C) 1 година 

Мінімальна температура при 

нанесенні 

+12°C 

Готовність до експлуатації (25°C) 1 день 

Повне затвердіння: (25°C) ~ 7днів 

Опір стиранню 68 мг (Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 

Ударостійкість (EN ISO 6272) IR4 

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

Твердість (по Шору D) 72 

Опір до зміни температури (сухе 

навантаження) 

від -30 ° C до +100°C 

Інструкція по застосуванню Підготовка поверхні: поверхня повинна бути сухою 

(вологість <4%), стабільною і захищеною від підняття 

вологи. Поверхня повинна бути також вільна від пилу, 

бруду, жирних і масляних речовин. Очищення слід 

проводити: щіткою, шліфуванням або піскоструминної 

обробкою, після чого поверхню знепилюють. Крім того, 

недосконалості нової поверхні повинні бути згладжені за 

допомогою розпилення пульверизатором, для зниження 

витрати матеріалу і досягнення кращої адгезії. Тріщини і 

вибоїни повинні бути заповнені Epoxol Putty. 

Грунтовка поверхні: Epoxol Primer (розведений на 10% за 

вагою з розчинником) наноситься в один шар валиком, 

пензлем або розпиленням. Перед ґрунтовкою, основні 
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компоненти А і B повинні бути з'єднані і ретельно 

перемішані за допомогою низькооборотного міксера (2-3 

хвилини). 

Нанесення: після того як ґрунтовка висохне, Neopox Floor 

наноситься в один шар, протягом 12-24 годин. Змішуються 

обидва компонента А і B повністю за допомогою 

низькооборотного міксера (3-5 хвилин) у фіксованій 

пропорції. Покриття наноситься протягом 1 години за 

допомогою валика або кисті. 

Примітки Низькі температури і висока вологість при нанесенні 

покриття збільшують час висихання. 

Поверхня повинна бути сухою під час нанесення фарби і 

захищеною від піднімання вологи (наприклад, для 

зупинення осмотичного тиску може застосовуватися 

система Neopox®Primer AY). 

Продукт не слід наносити при температурах менше <12°C, 

при відносній вологості повітря> 70%, вологість поверхні 

не повинна перевищувати> 4%. 

Повне затвердіння покриття відбувається через 7 днів (при 

25°C). 

Нанесення матеріалу дозволяється тільки через мінімум 4 

тижні після заливки нового бетону. 

Поверхні які вже були покриті, епоксидними сумішами 

повинні бути вимиті перед нанесенням Neopox®Floor, щоб 

забезпечити хорошу адгезію. 

Колір Білий (RAL 9003), бежевий (RAL 1015), сірий (RAL 7047), 

Теракотовий (RAL 3009). Також можливий підбір 

індивідуальних кольорів. 

Упаковка Набори 12,5 кг в пластикових контейнерах (компонент А) 

і бляшаних банках (компонент В), компоненти 

поставляються в пропорцїї по вазі. 

 


