
 
 

Neoproof PU W
®
 

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX
®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ
®
  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 
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Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, ενός 

συστατικού βάσεως νερού 
Περιγραφή Προϊόντος  

To Neoproof PU W
®
 είναι ενός συστατικού τροποποιημένη πολυουρεθανική 

προστατευτική επίστρωση ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες.  Σχηματίζει μία 
μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και στην μηχανική καταπόνηση. 

 

Εφαρμογές  Ταράτσες από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή 

τσιμεντοκονία 

 Δώματα με αντοχή σε λιμνάζοντα νερά 

 Ιδανική πρόσφυση σε νέες ή παλαιές πολυουρεθανικές 
επιστρώσεις 

(Οι επιφάνειες, είναι απαραίτητο να ασταρωθούν πριν την 
εφαρμογή του Neoproof PU W

®
) 

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα  Καλύπτει τις τριχοειδείς ρωγμές και παρέχει απόλυτη προστασία από την 
υγρασία. 

 Ιδιαιτέρως κατάλληλο για δάπεδα με έντονη βατότητα 

 Δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές ενώ ταυτόχρονα 
διατηρεί ελαστικότητά σε θερμοκρασίες μέχρι -15

o
C. 

 Φιλικό στον χρήστη (Βάσεως νερού). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

Εμφάνιση/Χρώμα Παχύρρευστο υγρό 

Πυκνότητα (ISO 8962) 1,36 kg/l 

Κατανάλωση  1-1,2 Kg/m
2
 για 2 στρώσεις (επιφάνεια από τσιμέντο)  

Στέγνωμα στην αφή 2-3 ώρες στους 25
o
C 

PH (ISO 1148) 8-9 

Επαναβαφή  24 ώρες στους 25 
o
C (οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται από υγρασία και     

χαμηλές θερμοκρασίες) 

Επιμήκυνση Θραύσης 300% στους 25
o
C 
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Οδηγίες Εφαρμογής  Προετοιμασία επιφανειών: Οι τσιμεντοειδείς επιφάνειες πρέπει να είναι 

καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη, ρύπους και 

σαθρά υλικά. Πριν την εφαρμογή για σταθεροποίηση της επιφάνειας, 

σφράγισμα των πόρων, βελτίωση της πρόσφυσης και της απόδοσης του 

υλικού, εφαρμόζουμε σαν αστάρι,  Silatex
®
 Primer αραιωμένο 30% με 

Neotex 
®
1111 ή μία στρώση Revinex

®
 αραιωμένη με νερό σε αναλογία 

Revinex
®
:Νερό-1:4. Eφαρμογή: Το Neoproof PU W

®
 εφαρμόζεται μετά 

από καλή ανάδευση σε δύο τουλάχιστον στρώσεις με διαφορετική ή 

κάθετη κατεύθυνση μεταξύ τους. H εφαρμογή γίνεται με πινέλο, ρολό ή 

βούρτσα. Η πρώτη στρώση αραιώνεται σε ποσοστό 5% με καθαρό 

νερό. H δεύτερη ακολουθεί μετά από 24 ώρες περίπου χωρίς αραίωση. 

Το ίδιο ισχύει και για εφαρμογή τρίτης στρώσης. 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

 Το Neoproof PU W
®
 δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες 

υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός ή 

βροχόπτωση  

 Συνθήκες εφαρμογής: Υγρασία επιφάνειας  < 4%, Σχετική 

ατμοσφαιρική υγρασία <75%. Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται σε 

θερμοκρασίες από +10°C μέχρι +35°C. 

 Για μεγαλύτερες απαιτήσεις και σε περιπτώσεις κάλυψης ρωγμών πάνω 

από 1,5 mm το  Neoproof PU W
®
  μπορεί να ενισχυθεί με το 

πολυεστερικό ύφασμα Neotextile
®
. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται 

τουλάχιστον 3 στρώσεις υλικού. 

 Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια το πάχος της επίστρωσης να μην είναι 

υπερβολικό ώστε να μην παραταθεί πολύ ο χρόνος στεγνώματος. 

 Οι τελικές ιδιότητες του φιλμ αποκτώνται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή 

του.  

 

Συσκευασία Δοχεία των 15 kg  

Καθαρισμός εργαλείων Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με νερό αμέσως 

μετά τη χρήση και πριν την πήξη του προϊόντος.  Σκληρυμένο και/ή υλικό 

που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. 

Αφαίρεση κηλίδων Να χρησιμοποιηθεί νερό αμέσως μετά την εφαρμογή. Σκληρυμένο και/ή 

υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. 

Συνθήκες 
Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, 

κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, 

προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό. 


