
Neopox® Special Primer 1225

Антикорозионен епоксиден грунд

Приложение Neopox® Special Primer 1225 е подходящ за метални повърхности,

които са подложени на значителни механични натоварвания или

метални основи, които периодично или постоянно са в контакт с

вода или морска вода, разредени киселини и техните изпарения.

Продуктът може да се нанася върху метални конструкции,

резервоари, тръбопроводи, огради и др.резервоари, тръбопроводи, огради и др.

Предимства • Предлага отлична антикорозионна защита

• Устойчивост на вода и морска вода, алкали и разредени 
киселини

• Износоустойчивост и устойчивост срещу неблагоприятни
атмосферни условия, промишлена атмосфера и петролни 
производни.

• Много силна адхезия към метал

Технически характеристики

Плътност Компонент Α: 1,25gr/cm3

Компонент B: 0,90gr/cm3

Смесване (теглово) 80A:20B

Разход 140-170гр/m2  на слой

Време за изсъхване (+25C) 2-3 ч.

Време за полагане (+25C) 1 ч.

Препокриване (+25C) 12-24 ч.

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.

Препокриване (+25C) 12-24 ч.

Температура при полагане от +12C до +35C

Сухо вещество % 63%

Начин на полагане Подготовка на основата: Повърхността на метала трябва да бъде
чиста, суха и да не съдържа прах, масло, мазнини и други остатъци.
Премахнете ръждата чрез пясъкоструене или с телена четка.

Полагане: Разбъркайте двата компонента внимателно и разредете
8-10% с разтворител Neotex® 1021. Нанесете един слой с четка,
валяк или пистолет. Използвайте същото разреждане, ако полагате
втори слой. След изсъхване, може да се препокрива с епоксидно
покритие (Neopox® Special).

Забележки • Не използвайте продукта при влажни условия или ако се 
очакват валежи по време на периода на втвърдяване на 
продукта.

• Повърхности, които вече са грундирани или боядисани с 
епоксидни покрития, трябва да се изсшлайфат леко преди



Neopox®  Special Primer 1225
да се покрият с Neopox® Special Primer 1225, за да се осигури 
добра адхезия на новия слой.

Препокриването на прясно боядисана повърхност трябва да се 
извърши в рамките на 7 дни, в противен случай се препоръчва 
леко да се изсшлайфа прясно нанесения слой, за да се избегнат 
възможни проблеми с адхезията.

Цвят Теракота

Опаковка Комплекти от 1кг и 5кг (компоненти A & B).

Почистване на 
инструменти

Използвайте разтворител Neοtex®  1021 веднага след работа.

Почистване на петна С Neοtex®  1021 , когато петното е все още влажно. В случай на 
втвърдени петна,  използвайте механични средства.

Съхранение 2 години в неотворена опаковка, защитена от мраз и слънце.

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.


