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Neocryl Special 
Опис матеріалу  Neocryl Special - однокомпонентне, акрилове покриття 

на водній основі для зовнішнього застосування. 

Використовується в якості фінішного захисного 

покриття в гаражах, паркінгах з помірним трафіком. 

Захищає і декорує цементнопіщані стяжки, бетон, 

асфальт від несприятливих погодніх умов. 

Використовується в якості дорожньої розмітки.  

Характеристики і переваги  • Висока стійкість до стирання 

• Відмінна адгезія 

• Надає яскравого кольору поверхні 

• Екологічно чисте 

• Економічне і просте в нанесенні, навіть для 

недосвідчених працівників 

Технічні характеристики 

Густина (EN ISO2811.01)   1,27-1,29 кг / л 

Придатний до експлуатації   Після 5-6 днів при + 25˚С 

Час полімеризації     1 годину 25 0 C 

Температура нанесення   > + 8˚С 

Витрати  250-330 гр / м2 на два шари (в залежності від основи) 

Стійкість до стирання   190 мг (тест Табер CS 10/1000/1000) 

Еластичність     ВИТРИМАНО (180˚ без тріщин згідно ASTM D522) 

Інтервал нанесення наступного шару 
Температура    Час 

+ 12 ° С     8 годин 

+ 25 ° С     4 години 

Можливість пішохідного трафіку 
Температура    Час 

+ 12 ° С     8 годин 

+ 25 ° С     4 години 

 

Інструкції по застосуванню Підготовка поверхні: Поверхня повинна бути сухою, 

міцною і очищеною від пилу та бруду та при 

необхідності попередньо очищена гідроструменевим 

апаратом. 

Нанесення: Після належної підготовки основи, 

використати емульсію Revinex® в якості ґрунтівки, в 

один шар. Розбавити водою в співвідношенні 

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

допомогою низькообертового міксеру на протязі 3 

хвилин. 

Наносити щіткою, валиком або механізованим 

способом. 

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

другого шару. 
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Особливості застосування   • Не можна використовувати продукт в умовах 

підвищеної вологості (наприклад, висока вологість або 

дощ), або при температурі нижче 8°C 

 Не допускати потрапляння на оброблену поверхню 

опадів до полімерізації матеріалу 

• Час (висихання, нанесення наступного шару) залежить 

від вологості та температури повітря. 

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 

Упаковка     Пластикові відра по 4 і 12 кг 


