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Neopox W 
Епоксидна двокомпонентна фарба на водній основі 

Сфери застосування Neopox W – фарба, придатна для нанесення на підлогу і стіни 

на заводах, в майстернях, лабораторіях,  тваринницьких фермах, 

в гаражах, в резервуарах для води і асфальтах. Вона також 

придатна для загального використання всередині приміщень, де 

небажані пари розчинника (наприклад, на підприємствах з 

виробництва вина і харчових продуктів і в магазинах). Фарбу 

можна наносити на металеві поверхні, так само як і на бетонні 

поверхні. 

Характеристики і 

переваги 
Neopox W це екологічна фарба на основі нової технології на 
водній основі, яка швидко наноситься і швидко висихає. Її 
характерними ознаками є стійкість до води, лугів, миючих 
засобів, розбавлених кислот і багатьох розчинників. Вона також 
відрізняється хорошою стійкістю до стирання, пожовтіння, 
формує міцний шар покриття і має відмінну адгезію до 
цементних поверхонь. Фарба не містить ні розчинників (0% 
летких органічних сполук), ні бензилового спирту. 

Технічні характеристики 

Зовнішній вигляд Матована 

Густина (EN ISO 2811.01) 1,51 ± 0,03 кг/л (комп. Α), 1,12 ± 0,03 кг/л 

(комп. Β) 
Співвідношення компонентів (вагова 

пропорція) 
100 Α:20 Β 

Витрата 330-400 г/м2 для 2 шарів 
Температура поверхні, що фарбується від +12° C до +35° C 
Температура навколишнього середовища від +12° C до +35° C 
Вміст вологи в поверхні, що фарбується <4% 
Відносна атмосферна вологість <70% 
Остаточне затвердіння ~7 днів 

Стійкість до перепадів температури від -30° C до +70° C (вологе навантаження до 

+60° C) 

Стійкість до стирання (ASTM D 4060) 91 мг (ВИПРОБУВАННЯ ТАБЕРА CS 

10/1000/1000) 

Адгезія до поверхні (EN 13892-8) ≥2,5 Н/мм2 

Життєздатність розчину 

Температура Час 

+12° C 1 год 

+25° C 45 хв 

+30° C 30 хв 
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Верхній шар 

Температура Час 

+12° C 18—24 

год 

+25° C 18—24 

год 

+30° C 18—24 

год 

Можливість пішохідного трафіку 

Температура Час 

+12° C 24 год 

+25° C 24 год 

+30° C 24 год 

Якість / 

підготовка 

поверхні 

Бетонна основа повинна бути міцною з достатньою міцністю на стискання 

(мінімум 25 Н/мм2) і з межею міцності на відрив 1,5 Н/мм2. Основа повинна 

бути чистою, сухою (вміст вологи в основі менше 4%) і не повинна містити 

забруднюючих речовин, таких як бруд, олія, жир, пил, шари фарби або 

інших речовин і т. д. Підготовку бетонних основ потрібно виконувати з 

використанням обладнання для абразивноструминного очищення або 

фрезервування, яке дозволяє видалити цементне молочко і досягти відкритої 

фактурної поверхні. 

Нанесення 

ґрунтовки 
Бетонні поверхні 

Якщо вміст вологи в основі складає не більше 8% і при цьому не 
збільшується, а температура основи становить понад + 12°C, на 
поверхню слід нанести ґрунтовку на водній основі Acqua Primer. 

Металеві поверхні 

З поверхонь повинна бути видалена іржа і сліди корозії, які можуть 

перешкодити зчепленню з фарбою. Для підготовки металевих поверхонь 

використовуйте щітки, шліфування або піскоструминну обробку. Потім 

нанесіть один шар спеціальної ґрунтовки Neopox 1225, розведеної на 8-

10% розчинником Neotex 1021 для захисту поверхні від іржі. До 

нанесення ґрунтовки ретельно перемішайте обидва компонента (А і В) і 

нанесіть протягом 3 годин щіткою, валиком або шляхом безповітряного 

розпилення. Потім нанесіть два шари спеціальної ґрунтовки Neopox 

Special, розведеної на 4-8% розчинником Neotex 1021. 

Інструкції по 

застосуванню 
Після висихання ґрунтовки нанесіть фарбу Neopox W валиком або пензлем. 

Для досягнення необхідної вагової пропорції суміші ретельно перемішайте 

обидва компонента. Фарбу Neopox W необхідно ретельно перемішати з 
використанням малооборотного змішувача. Важливо ретельно перемішати 
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суміш біля стінок контейнера і на його дні. Перемішуйте безперервно 

протягом 3-5 хвилин до утворення однорідного епоксидного розчину. 
Перший шар потрібно розбавити водою на 10-15%, другий і третій - на 5-

10% кожен. 

Особливості 

застосування 

 Час висихання може збільшитися, якщо нанесення фарби 

здійснюється при низьких температурах, високій вологості і т. д. 

 Завдяки мікропористій структурі фарба Neopox W забезпечує 

ефективне проникнення водяної пари, тому її можна наносити на 

вологі поверхні (вологий бетон і т. д.). 

 З часом прямий і безперервний вплив ультрафіолетового 

випромінювання може стати причиною знебарвлення (пожовтіння). 

 Після перемішування всієї суміші негайно нанесіть фарбу, щоб не 

допустити її полімеризації в контейнері при високій температурі. 

 Температура основи повинна бути принаймні на 3°C вище точки 

утворення роси, щоб запобігти утворенню конденсату або білуватого 

нальоту на оброблюваному шарі поверхні. 

 Можливість контакту з харчовими продуктами або водою 

відновлюється через 7 днів. 

 Поверхні, раніше пофарбовані епоксидними фарбами, потрібно 
злегка зачистити до нанесення верхнього шару фарби, щоб 
забезпечити якісне зчеплення між двома шарами фарби. 

 Нанесення верхнього шару на свіжопофарбовану поверхню слід 
виконувати через 2 дні. Якщо це неможливо, то рекомендується 
злегка зачистити свіжопофарбований шар, щоб виключити 
проблеми зі зчепленням між шарами. 

Техніка безпеки  Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки 

 Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом 

Зберігати в місцях недоступних для дітей 

Кольори Білий (RAL 9003), сірий (RAL 7047). Замовні відтінки виготовляються 

для мінімальної кількості за окремою домовленістю. 

Упаковка Комплекти 1,2 кг, 6 кг і 12 кг з фіксованими ваговими співвідношеннями 

 


