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Neotherm AC 
Антиконденсатна фарба з теплоізоляційними властивостями 

Опис матеріалу Neotherm ΑC – антиконденсатна фарба для 

внутрішього використання. Придатна для 

температурних мостів (містків холоду), які є основною 

причиною конденсації пари і розвитку цвілі і бактерій, 

коли у будівлях відсутня теплоізоляція або у період 

високої концентрації вологості протягом зими. 

 Neotherm ΑC  наноситься на стіни та стелі поверхонь з 

штукатурки, бетону, цегли. 

Характеристики і переваги  Ефективно запобігає розвитку цвілі. 

 Запобігає конденсації пару. 

 Сприяє економії енергії. 

 Висока паро- водопроникність і низька питома 

тепло- провідність (у порівнянні зі звичайними 

фарбами), що запобігає конденсації повітря на 

холодних частинах (таких як сполуки балок, стелі, 

північні стіни і т. п.). 

 Висока стійкість до частої мийки. 

 Можливість надання кольору. 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд В'язка рідина 

рН 8-9 

Густина 1,02 ± 0,02 г/см3 

Витрати 200-300 мл/м2 для 2 шарів 

Час висихання 2 години при 25 C 

Наступний шар наноситься 24 години 

Розведення до 5% водою 

Теплопровідність λ ≤ 0,136 Вт / мК (для відносної вологості ≤ 65%) 

Інструкція по застосуванню Бетонна поверхня повинна бути сухою (вологість <6%). 

Ретельно очистити поверхню і видалити пил, мастила, 

жири і т.д. Поверхня повинна бути чистою, сухою, і 

очищеною. 

Якщо поверхня вражена пліснявою - очистіть рідиною 

проти цвілі або помийте розчином хлорного вапна у 

воді. Повторіть цю операцію до 3 разів. 

Поверхні, що не мають попереднього забарвлення, після 

ретельного очищення, прогрунтуйте одним шаром 

складу Revinex розведеного водою в співвідношенні 

Revinex вода - 1: 3. 

Нанесіть не менше двох шарів Neotherm AC 

розведеного водою (до 5%). Третій шар наноситься у  

зонах зі значними проблемами з цвіллю або високою 

вологістю. Матеріал наносять щіткою або валиком. 
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Особливості застосування  Не можна використовувати продукт в умовах 

підвищеної вологості поверхні <6% 

(наприклад, висока вологість або дощ), або 

при температурі нижче +5°C, відносна 

вологість повітря <70%. 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену 
основу. 

 Низькі температури і висока вологість при 

нанесенні покриття збільшують час висихання 

і т. д. 

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 

 

 Суміш не слід наносити при температурах <5°C. Умови 

для нанесення: відносна вологість поверхні <6%, 

відносна вологість повітря <70%. 

➢ У зонах зі значними проблемами з цвіллю або 

високою вологістю нанесіть третій шар покриття 

Neotherm ΑC. Витрата матеріалу в цьому випадку 

становить 400 мл/м2. 

  

Упаковка Пластикові контейнери 10 л, 3 л і 1 л 

Колір Білий 


