
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Neotherm® 
Висококачествен топлоизолационен материал за покриви и външни стени. Сертифициран продукт с ниска 
топлопроводимост и висока отражателна способност. Съдържа специални суровини с ниска 
топлопроводимост, което осигурява спестяване на енергия през летния и зимния период. 
 
Предимства: 

 Намалява разхода на енергия с приблизително 30 % 
 Полага се лесно и изсъхва на гладък филм, който покрива капилярни пукнатини. 
 Има изключително ниска топлопроводимост ( 5 пъти по-малък коефициент на топлопроводимост (λ) в сравнение с този 

на бетона), което предотвратява предаването на външната температура вътре в сградата. 
 Висока якост дори при ниски температури. 
 Предотвратява конденза на пари вътре в сградата и развитието на плесени. 
 През летния период, в комбинация с Neoroof/ Silatex ®Reflect, намалява значително температурата 

вътре в сградата. В същото време при ниски температури предотвратява замръзването на ограждащата конструкция, 
осигурявайки бариера срещу студа, който се пренася вътре в сградата, чрез конвекция. 

 Съдържа висок процент микро-мехурчета. Дори да е положен под обикновена боя, той има способността, през лятото, 
да излъчва топлината от повърхността си към атмосферата. 
 

 
Технически характеристики: 
Външен вид:      вискозна течност 
Плътност:      0,85 – 0,95 гр/см3, 0,98 ± 0,03 kg / L 
Разходна норма:      0.5 – 0.7 л/ м2 
Време за съхнене:     2-3 часа при 25ºС 
Съхнене за повторно измазване:   24 часа 
Разреждане с вода:     до 5 %  
Топлопроводимост (λ):    0,136 W / Mk (EN 12664:2004) 
Отражение (%) -Видимо/400nm-700nm:    91  (ASTM E903-96) 
Пълно отражение (SR%):    88  ASTM G159-98) 
Идекс на слънчево отражение (SRI):    111 
Общо излъчване:     0,86 (ASTM E408-71) 
 
- CRES – центъра за възобновяеми енергийни източници и лабораторията за енергийни изследвания  към Университета в Атина 

 
Начин на полагане: 
Подготовка на повърхността: Повърхностите трябва да са сухи, чисти от прах, замърсявания, мазни и ронливи 
вещества. Преди полагането на Neotherm® за стабилизиране на повърхността и подобряване на сцеплението, се 
прилага 1слой Revinex разреден с вода (Revinex: Вода 1: 3)  
Приложение: Neotherm® се нанася след добро разбъркване, най-малко в два слоя. Нанася се с четка или валяк. 
Първият слой се разрежда с вода (5%). Вторият се прилага след 24 часа, без разреждане. За да се получи добра 
термична изолация, следва да се спазват инструкциите за разход. След Neotherm ®, се полагат два слоят Neoroof ® (за 
покриви) или Silatex ®Reflect (за стени). 
 
Условия за нанасяне: 
 Neotherm® не трябва да се полага във влажно време или ако се прогнозира дъжд през следващите 48 часа 
 Относителна влажност на повърхността <6%, относителна атмосферна влажност <70 
 Пълно втвърдяване филма постига 14-дни след нанасянето 
 
Почистване на инструментите: 
С вода, веднага след употреба 
 
Премахване на петна от материала: 
Докато все още не са изсъхнали - с вода. Ако са втвърдени - с механични средства  
 
Цвят: Светло син 
 
Опаковка: Кофи от: 3 л, 10 л 
 
Срок на годност: 
2 години в оригиналния си запечатан контейнер, защитен от замръзване и слънчева светлина. 


