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Neotex Inox Primer 

Однокомпонентна ґрунтовка на водній основі 

Сфери застосування Neotex Inox Primer – однокомпонентна грунтовка на водній 

основі, що підходить для глянцевих непористих металевих 

поверхонь, а саме: нержавіюча сталь, алюмінієві та оцинковані 

поверхні, жерсть, а також скло. Ґрунтовку також можна наносити 

на металеві конструкції, баки, трубопроводи, паркани і т. д. 

Характеристики і 

переваги 
 Однокомпонентна, легке нанесення 

 Висока адгезія до глянцевих непористих поверхонь 

 На Neotex Inox Primer можна наносити матеріали на 

основі розчинника або без нього, на водній основі 

 Екологічно чистий матеріал 

 Не містить токсичних компонентів або розчинників 

 

Технічні характеристики 

Щільність 1,04+/- 0,01 гр/мл 

В’язкість 60 +/- 2KU 

Час полімеризації при +25°С 1 година 

Наступний шар наноситься при +25°С через 10 годин 

Витрата 60-75 мл/м2 на один шар 

(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 речовин, які 

мають слабку адгезію. Для видалення іржі застосовуйте 

піскоструминну очистку або металеву щітку. Очистіть 

розчинником Neotex 1021. 

Порядок нанесення. Нанесіть на очищену поверхню один 

тонкий шар Neotex Inox Primer за допомогою валику для 

масляних фарб. 

Особливі примітки  Не використовуйте цей матеріал 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 

Neotex Inox Primer, щоб забезпечити якісне 

зчеплення з новими шаром. 
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 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. 

 Вологість поверхні - <4%. Відносна атмосферна 

вологість - <65%, мінімальна температура нанесення - 

+10°С. 

 Neotex Inox Primer наноситься тільки в один 

тонкий шар! 

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 3 л 

Умови зберігання 2 роки, за умов зберігання в сухому, захищеному від вологи, 

морозу місці та відсутності потрапляння прямих сонячних 

променів в оригінальній закритій упаковці 

 


