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Neopox® Special 
Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή 2 συστατικών 

Το Neopox® Special αποτελεί μια έγχρωμη υψηλών επιδόσεων εποξειδική βαφή 2 συστατικών 
με διαλύτες για τη δημιουργία των επαλειφόμενων εποξειδικών δαπέδων. Τα συστατικά του 
αποτελούνται από ρητίνες και επιλεγμένους σκληρυντές με διαλύτες, με υψηλή σκληρότητα και 
άριστη αντοχή στην τριβή, το γλυκό και θαλασσινό νερό, το χλώριο της πισίνας, τα αραιά οξέα, τη 
βιομηχανική ατμόσφαιρα. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50οC έως +140 οC (σε ξηρή φόρτιση). 
Το ενδεικτικό πάχος εφαρμογής ξηρού φίλμ είναι 100-120 μm (σε μια στρώση). 

To Neopox® Special δεν προαπαιτεί το αστάρωμα της επιφάνειας. Είναι κατάλληλη επίστρωση 
για δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ και γενικά για δάπεδα με αυξημένες μηχανικές και 
χημικές αντοχές. Επίσης ενδείκνυται και για μια διευρυμένη σειρά εφαρμογών, όπως πισίνες, 
δεξαμενές, σιντριβάνια, βάρκες, μεταλλικές κατασκευές εσωτερικού χώρου. Συνιστάται στην 
ανακαίνιση και επιδιόρθωση παλιών δαπέδων, χάρη στην γρήγορη βατότητά του. Η διάρκεια 
ζωής του είναι ιδιάιτερα αυξημένη, διάστημα στο οποίο διατηρεί αναλλοίωτες τις ιδιότητές του. 
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή/και υψηλή υγρασία, συνίσταται να χρησιμοποιείται το Neopox® 
Special Winter. Επιπρόσθετα έχει επιτυχημένη εφαρμογή σε πολλούς τύπους υποστρωμάτων 
(όπως οικοδομικές, μεταλλικές, πολυεστερικές, ξύλινες επιφάνειες) έπειτα από την κατάλληλη 
κάθε φορά επεξεργασία και αστάρωμα. Προσφέρεται σε μεγάλη γκάμα βασικών αποχρώσεων. 

Αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοι-
μασία του υποστρώματος (μηχανικό τρίψι-
μο με μηχανή μωσαϊκού, όπου απαιτείται, 
και σχολαστικός καθαρισμός) και τα το-
πικά στοκαρίσματα ή η καθολική εξομα-
λυντική επιπεδωτική στρώση (αναλόγως 
ποιότητας υποστρώματος), ακολουθεί η 
εφαρμογή του Neopox® Special σε 2 ή 
3 στρώσεις.

Η ανάμιξη των 2 συστατικών Α και Β γί-
νεται με την πλήρη προσθήκη του συ-
στατικού Β (σκληρυντής) στο συστατικό 
Α (ρητίνη) (αφού πρώτα αναδευτούν ξε-

χωριστά με δράπανο χαμηλών στροφών 
για 1 λεπτό) και πολύ καλή ανάδευση του 
μίγματος (στην προκαθορισμένη του κα-
τά βάρος αναλογία) με το δράπανο για 
2-3 λεπτά. Ο σκληρυντής πρέπει να κα-
τανεμηθεί ομοιόμορφα στο μίγμα, για αυ-
τό είναι εξαιρετικά σημαντικό η ανάδευση 
να γίνεται εξίσου καλά κοντά στα τοιχώ-
ματα αλλά και στον πυθμένα του δοχεί-
ου. Ακολουθεί η αραίωση του μίγματος 
με Διαλυτικό 1021 περίπου 8% κ.β. Το 
αραιωμένο μίγμα πρέπει να παραμείνει 
μέσα στο δοχείο μετά την ανάμιξη για πε-
ρίπου 5 λεπτά.
Κατόπιν το μίγμα του αραιωμένου 
Neopox® Special (A+B) εκχύεται στο κα-
τάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα, 
απλώνεται με λασπιέρα στο δάπεδο και 
εφαρμόζεται με ρολό μοχέρ ρεπουλίνης, 
ώστε να αγκυρώσει κατάλληλα η πρώτη  
στρώση και να κατανεμηθεί ομοιόμορφα, 

διαμορφώνοντας επίστρωση ίδιου πάχους 
καθολικά. Εντός 24ωρών και αφού έχει 
στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρμόζεται 
η δεύτερη στρώση, όπως προηγουμένως, 
με την μόνη διαφορά ότι το ποσοστό αραί-
ωσης του Neopox® Special με Διαλυτικό 
1021 είναι αυτήν τη φορά 4-8% κ.β. Εάν 
είναι επιθυμητή και τρίτη  στρώση, η αραί-
ωση με Διαλυτικό 1021 είναι 4% κ.β. 
Η ενδεικτική κατανάλωση του Neopox® 
Special είναι 250-330 gr/m2 (σε 2 
στρώσεις).

Χρωματολόγιο Neopox® Special

RAL 9003 RAL 9005 RAL 7040 RAL 7005 RAL 1002

RAL 3009 RAL 1018 RAL 3001 RAL 6000

Άλλες αποχρώσεις κατά παραγγελία για ποσότητες πάνω από 150Kg.
Οι παραπάνω αποχρώσεις των εκτυπωμένων χρωμάτων πιθανόν να διαφέρουν λίγο από τις πραγματικές. 
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