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Neostop 

Цементний розчин, який дуже швидко схоплюється. 

Сфери застосування Neostop® призначений для зовнішнього та внутрішнього 

застосування. Для миттєвого усунення протікань та вологи на 

бетонних або цементно-піщаних поверхнях. 

Характеристики та  Neostop® поставляється у вигляді готового до використання 

переваги    сірого цементуючого порошку. В основі продукту лежать 

спеціальні органічні домішки. 

● Ідеально підходить для термінових ремонтів. 
● Схоплюється, твердне і герметизує за лічені секунди після 

контакту з місцем просочування або вологою поверхнею. 
● Повне висихання досягається через 3 хвилини. Час 

схоплювання можна збільшувати або зменшувати 

додаванням гарячої або холодної води відповідно. 

Технічні характеристики 

Густина     1,09 кг/л 

Міцність на стискання   32 Н/мм2 

(28 днів) (EN 196- 1) 

Міцність на згинання   6,5 Н/мм2 

(28 днів) (EN 196-1) 

Початкове схоплювання   1 хвилина 

(при +20 ˚C) 

Остаточне схоплювання   3 хвилини 

(при +20 ˚C) 

Показник використання в обсязі  1,5 кг Neostop на літр 

затверділого цементного тіста  

Мінімальна кількість води   30% по вазі 

для змішування 
 

Інструкції по застосуванню ● Очистіть основу від прилиплих частинок, 

речовин, які впливають на адгезію, бруду і 

пилу та цементного молочка. 
● Починайте з місць, де просочування води 

менш значне. Нанесіть продукт на вологу 

поверхню, втираючи його і забезпечуючи тиск 

рукою. Потім переходьте до ділянок з більш 

інтенсивним протіканням (зазвичай 

розташовані нижче). 
● Для ліквідації активного протікання в 

бетонній поверхні. зробіть отвір в 3 см 

шириною і глибиною в центрі виходу 

протікання води. Видаліть будь-який новий 
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матеріал, що прилип до поверхні в процесі 

нанесення, і заповніть отвір необхідною 

кількістю Neostop®. Продовжуйте тиснути на 

матеріал і утримуйте його на місці до 

затвердіння (затвердіння відбувається в 

процесі нагрівання матеріалу). 
● Якщо плями вологи не зникають, нанесіть 

додаткову кількість Neostop®, щоб повністю 

висушити ці ділянки 
● Остаточну герметизацію основи 

рекомендується проводити через 2-3 дні за 

допомогою розчинів Neopress® - Revinex® 

Особливості застосування 
 Не додавайте воду більше 

рекомендованого об’єму 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену 
основу 

 Не додавайте воду під час фінішного 
затирання. Це може викликати зміну 
кольору та появу тріщин 

 Захищайте свіжий матеріал від 

заморожування та висушування 

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 

Упаковка Пластикові контейнери 1 і 5 кг 

Збереження властивостей при 

зберіганні 

Щонайменше 12 місяців при зберіганні в 

запечатаній фірмовій упаковці в сухому 

захищеному місці 

 


