
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Neocryl Special 

Еднокомпонентно акрилно подово покритие  

 
Приложение: 
Акрилно покритие на водна основа, подходящо за подове на открити и 
закрити паркинги. Предлага защита на всеки под, изграден от асфалт, циментови разтвори или бетон. 
Прилага се и за пътна маркировка. 
 
Свойства и предимства: 

 Добра устойчивост на стареене и износноване 
 Много добра адхезия 
 Дава цвят на основата и околната среда 
 Висока покривност, икономично решение 
 Отговаря на директива 2004/42/ЕС за контрол на съдържанието на VOC веществата в бои и лакове. 

 Много лесен за полагане  
Технически характеристики: 
Плътност: 1,27-1,29 кг/л 
Покривност: 250-330 гр/м2 за два слоя (в зависимост от основата) 
Време за съхнене (при 25 ° C): 1 час и съхнене за пребоядисване: 3 часа (по-ниска темпертура и и по- 
висока влажност удължават съхненето) 
Проходимост: след 1 ден, пълно натоварване след 5 – 6 дни 
Температура за нанасяне >8° C 
Огъваемост: PASS (ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel) 
Начин на полагане: 
Подготовка на терена: 
Ново асфалтово покритие: Нанася се, когато повърхността е достатъчно стабилна, без мазнини 
Нова бетонова или циментова основа: Повърхността се почиства от прах и мръсотия, преди използването 
на продукта се полага грунд Revinex ®. 
Износени подове: Почистете от прах и мръсотия, измийте повърхността внимателно с водна струя и четка. 
Полагане: 
Грундиране: След подготовката на основата, нанесете емулсията Revinex ®, като грунд на един слой, 
разреден с вода в съотношение Revinex ®: вода 1:4 (само за циментови основи) 
Neocryl Special се разбърква добре и се нанася с четка, валяк или пистолет. Разрежда се с вода 20-25% за 
първия слой и 10-15% за втория. При пореста основа е препоръчително да се разрежда с вода 25% и за 
двата слоя. Разреждането на продукта при порьозни основи е от голямо значение, тъй като осигурява по-
добра адхезия. 
Забележки: 
Не полагайте продукта при мокра настилка (напр. висока влажност или дъжд) или при температури по-
ниски от 8 ° C 
Не използвайте продукта върху много еластични повърхностти, поради опастност от напукване. 
Почистване на инструментите: 
Измийте обилно с вода непосредствено след използване. 
Премахване на петна: 
С вода, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени петна, използвайте механични средства 
или разредител. 
Цветове: 
Бял и сив (Ral 7047), цветове по поръчка /за конкретни количества, по специална заявка/ 
Опаковка: 
4 кг и 12 кг 
Начин на съхранение: 
Продуктът е годен за употреба до 2 години, когато се съхранява в неговата оригинална неотворена 
опаковка, защитен от замръзване и директна 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. 


