
Neocryl Sport Flex 
Anti-slip акрилно покритие за спортни площадки 

Информацията, предоставена в този технически проспект, относно употребите и приложенията на продукта, се основава на опита и  
познанията на NEOTEX® SA . Тя се предлага в услуга на проектанти и изпълнители, за да им помогне да намерят потенциални решения.  
Въпреки това, като доставчик, NEOTEX® SA не контролира действителното използване на продукта и следователно не може да бъде  
отговорна за резултатите  от неговото използване. 

Приложение Полимерен продукт подходящ за прилагане върху игрища от асфалт, 
цимент, бетон, (напр.: тенис кортове, игрища за баскетбол, волейбол, хандбал, 
училищни дворове и ограждащите ги стени). 

Предимства • Висока износоустойчивост 

• Много добра адхезия 

• Защитава игрищата от износване и неблагоприятни климатични 
условия и така удължава техния експлоатационен срок. 

• Дава цвят на основата и околната среда 

• Икономично решение с висока покривност  и лесно полагане 

• Екологично чист продукт 

• Повишена еластичност 

• Отговаря на директива 2004/42/ЕС за контрол на съдържанието на 
ЛOC веществата в бои и лакове. 

Технически характеристики 
Плътност (EN ISO 2811.01) 1,24 кг/л 

Пълно натоварване След 5-6 дни при +25oC 

Температура на нанасяне 

Време за изсъхване(250C) 

Твърдост по Шор A (EN 
ISO  868:2003/ASTM 2240) 

> +80 C 

1 час 

76 

Разход 250-330гр/m2 за 2 слоя (зависи от основата) 

Макс. натоварване (ASTM D 412-06a) 24,05 ± 1,39N 

Tensile Stress at Maximum Load (ASTM  
D 412-06a) 

2,03 ± 0,09MPa 

Tensile Strain at Maximum Load (ASTM  
D 412-06a) 

416,62 ± 28,16% 

Tensile Strain at Break (ASTM D 412-  
06a) 

456,00 ± 30,90% 

Модул на Юнг (ASTM D 412-06a) 
12,00 ± 1,72MPa 



Neocryl Sport Flex 

Време за препокриване 

Информацията, предоставена в този технически проспект, относно употребите и приложенията на продукта, се основава на опита и  
познанията на NEOTEX® SA . Тя се предлага в услуга на проектанти и изпълнители, за да им помогне да намерят потенциални решения.  
Въпреки това, като доставчик, NEOTEX® SA не контролира действителното използване на продукта и следователно не може да бъде  
отговорна за резултатите  от неговото използване. 

Температура Време 

+12°C 8 часа 

+25°C 4 часа 

Проходимост 
Температура Време 

+12°C 8 часа 

+25°C 4 часа 

Начин на 
полагане 

Подготовка на основата: Повърхността се почиства от прах и 
мръсотия, измийте внимателно с водна струя и четка. 

Полагане: След подготовка и изсъхване на основата, нанесете един 
слой от грунд Revinex ® разреден с вода в съотношение 1:4.              
Neocryl Sport Flex® се разбърква добре и се нанася с четка, валяк 
или безвъздушна машина. Разрежда се с вода 20-25% за първи 
слой и 10-15% за втори слой. 

Забележки • Neocryl Sport Flex® не трябва да се полага при мокри основи 
и висока влажност 

• Ниски температури и висока влажност удължават времето 
за изсъхване и препокриване. 

• За създаване на Anti-slip покритие Neocryl  Sport Flex® 

трябва да се смеси с кварцов пясък (10 -25% теглово) 

• Neocryl Sport Flex® не е подходящ за игрища от полиуретан 
и с висока еластичност. 

Почистване  Използвайте вода, веднага след употреба. 



Neocryl Sport Flex  
Премахване на 
петна 

С вода, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени 
петна, използвайте механични средства или разтворител. 

Цветове Теракота, Зелен, Бял 

По заявка, за мин. количества. 

Опаковка 4кг и 12кг в пластмасови баки 

Съхранение Продуктът е годен за употреба до 2 години, когато се съхранява в 
неговата оригинална опаковка, защитена от замръзване и пряка 
слънчева светлина. 

Мерки за 
безопасност 

Да се съхранява на недостъпни за деца места. В случай на контакт с 
очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. При 
поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси 
лекарска помощ, като покажете съдържащия контейнер. 

Информацията, предоставена в този технически проспект, относно употребите и приложенията на продукта, се основава на опита и  
познанията на NEOTEX® SA . Тя се предлага в услуга на проектанти и изпълнители, за да им помогне да намерят потенциални решения.  
Въпреки това, като доставчик, NEOTEX® SA не контролира действителното използване на продукта и следователно не може да бъде  
отговорна за резултатите  от неговото използване. 
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