
Neopox®  Primer WS
Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители за влажни 
повърхности

Области на               
приложение

Подове на фабрики, лаборатории, резервоари, складове, супермаркети,
паркинги, гаражи, кланици, стълбища, болници, училища и др., където
бетонът е влажен и водата се събира в порите, осигурявайки достатъчно
свързване към повърхността. Подходящ и за стабилизиране на стари
повърхности на циментова основа.

Предимства  Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители с много силна Предимства  Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители с много силна 
адхезия върху основи на циментова основа.

 Предлага добра устойчивост на алкали.

 Подходящ за вътрешна употреба (без мирис).

 Може да се нанася върху влажна пореста повърхност.

 Може да се използва за прозрачна запечатка.

 Връзка между стар и нов бетон.

Технически характеристики

Смесване (теглово) 6.25A : 3.75B

Външен вид Гланц, кехлибарено прозрачен

Плътност (EN ISO 2811.01) Компонент Α: 1,14gr/cm3

Компонент B: 1,01gr/cm3

Разход 200-300гр/m2, на слой (зависи от основата)

Температура при полагане >+5oC

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.

Относителна влажност <100%

Време за съхнене (25°C) 12 часа

Време за препокриване (25°C) След 24 часа

Отворено време (25°C) 20 минути

Проходимост (25°C) 24 часа

Пълно втвърдяване ~7 дни

Якост на адхезия (EN 13892-8) ≥3,0N/mm2

Начин на 
полагане

Подготовка на основата: повърхността трябва да бъде чиста от прах,

замърсявания, мазни и маслени субстанции. Следователно, трябва да се

изчетка много добре или да се обработи с пясъкоструйка и след това да се

почисти с прахосмукачка



Neopox®  Primer WS
Полагане: Neopox® Primer WS се полага в един слой с маламашка,

четка или валяк. Преди грундиране трябва да се смесят компоненти A

и B и да се разбъркат старателно с миксер на ниска скорост (2-3

минути).

Забележки  Ниските температури и високата влажност по време на нанасяне 

удължават времето за изсъхване и обратно.

 Оставете поне 2 седмици да минат между леенето на нови  Оставете поне 2 седмици да минат между леенето на нови 

бетонни конструкции и боядисването им с продукта.

Почистване на 
инструменти

Използвайте Neotex®  1021 веднага след употреба.

Почистване на петна Използвайте разтворител Neotex®  1021 , когато петното е все 

още свежо и влажно. При втвърдени петна използвайте 

механични средства. 

Опаковка Сет 1кг и 10кг (компонент А и B)

Съхранение Поне 3 години (+5°C  до +45°C) в запечатана опаковка.

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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