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Спеціальна ґрунтовка Neopox Special Primer 1225 

Двокомпонентна антикорозійна ґрунтовка на основі епоксидних і поліамідних 

смол 

Сфери застосування Neopox Special Primer 1225 підходить для металевих поверхонь, 

схильних до істотних механічних навантажень, або металевих 

основ, які періодично або постійно контактують з прісною або 

морською водою, розведеними кислотами і їх парами. Ґрунтовку 

також можна наносити на металеві конструкції, баки, 

трубопроводи, паркани і т. д. 

Характеристики і 

переваги 
Забезпечує відмінний захист від корозії 

 Володіє стійкістю до дії прісної і морської води, лугів і 

розбавлених кислот 

 Стійка до стирання і впливу несприятливих погодних 

умов, промислових атмосфер і продуктів нафтопереробки. 

 Дуже міцне зчеплення з металами 

Технічні характеристики 

Густина     1,29—1,33 г/см3 

Витрата     140—170 г/см2 на шар 

Життєздатність розчину +25°С  1 год 

Дозування по вазі    80A:20B 

Час полімеризації при +25°С  2—3 год 

Наступний шар наноситься   12—24 год 

при  +25°С 

Вміст твердих частинок   63% 

% за вагою 

(Низькі температури і висока вологість збільшують значення часу, вказані вище, а високі 

температури їх зменшують) 

Інструкції по 

застосуванню 
Підготовка поверхні. Поверхня металу повинна бути 

чистою, сухою, без пилу, олії, жирів чи інших 

слабопристаючих речовин. Для видалення іржі 

застосовуйте піскоструминну очистку або металеву щітку. 

Порядок нанесення. Ретельно перемішайте обидва 

компонента і розбавте на 8-10% розчинником Neotex 1021. 

Один шар нанесіть щіткою, валиком або за допомогою 

фарборозпилювача. Виконайте таке ж розведення, якщо 
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потрібно нанести другий шар. Після висихання можна 

нанести шар епоксидного матеріалу Neopox Special. 

Особливі примітки  Не використовуйте цей виріб в умовах вологості або 

якщо умови вологості будуть превалювати протягом 

періоду висихання виробу. 

 Поверхні, на які вже була нанесена ґрунтовка або які 

були пофарбовані епоксидними матеріалами, слід 

злегка зачистити абразивної шкіркою до нанесення 

Neopox Special Primer 1225, щоб забезпечити якісне 

зчеплення з новими шаром. 

 Нанесення верхнього шару на свіжопофарбовану 

поверхню повинно виконуватися протягом 7 днів, в 

іншому випадку свіжопофарбовану поверхню слід 

зачистити абразивної шкіркою, щоб не допустити 

проблем зі зчепленням. 

Особливості 

застосування 
 Не додавайте розчинник більше рекомендованого 

об’єму 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену основу 

 Захищайте свіжий матеріал від 

заморожування та висушування 

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 Комплект 1 і 5 кг 

Колір Теракотовий 

 


