
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Betofix® Waterstop        

 

 
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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Ψυχροπλαστικό χρώμα με αντοχή σε αρνητικές πιέσεις 

 

Χρήσεις 

Εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, υπόγεια, 

τοιχία και χώρους κλιματιζόμενους με εμφανή υγρασία.  

 

Iδιότητες 

 Είναι απλό στην εφαρμογή χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη 

φροντίδα στην προετοιμασία της επιφάνειας 

 Παρέχει ομοιόμορφη σταθερή εμφάνιση με μεγάλη 

πρόσφυση ακόμη και σε πορώδη ή πολύ αλκαλικά 

υποστρώματα 

 Μετά το στέγνωμα αντέχει σε μεγάλες αρνητικές πιέσεις 

 Αντέχει στο πλύσιμο με απορρυπαντικά  

 Δεν κιτρινίζει  

 

Tεχνικά χαρακτηριστικά 

Ακρυλικό Χρώμα βάσεως διαλύτου 

Ειδικό Βάρος (25
o
C): 1,42 g/cm

3
 

Απόδοση: 500 gr/m
2
 για δύο στρώσεις 

Xρόνος στεγνώματος (25
o
C): 4-5h 

Xρόνος επαναβαφής: 24 ώρες (όταν απαιτείται δεύτερη στρώση)  

Χρώμα: λευκό 

 

Τρόπος Εφαρμογής 

Προετοιμασία επιφανειών:  

Νέες επιφάνειες: Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία της 

επιφάνειας.   

Παλιές επιφάνειες: καλό θα ήταν να αφαιρούνται τα παλιά 

χρώματα από το σοβά ή το τσιμέντο για καλύτερη πρόσφυση 

Eφαρμογή: Εφαρμόζεται μετά από καλή ανάδευση με πινέλο ή  

ρολό, αραιωμένο (10-15%) με Διαλυτικό Nο 1111   σε μία 

στρώση.  

 

Ιδιαίτερες συστάσεις 

Εάν υπάρχει μεγάλη αρνητική πίεση νερών πρώτα εφαρμόζεται 

κονία Neopress
®
 ενισχυμένη με γαλάκτωμα Revinex

® 
με 

δημιουργία στομίων ανακούφισης και μετά το κλείσιμο αυτών 

εφαρμόζεται το Betofix
®
 Waterstop. 

 

Καθαρισμός εργαλείων 

Αμέσως μετά την εφαρμογή με Neotex 1111. 

Αφαίρεση κηλίδων 

Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί 

με διαβρωτικό χρωμάτων ή με μηχανική αφαίρεση. 

 

Αποχρώσεις  

Λευκό ή αποχρώσεις κατά παραγγελία πάνω από μια ορισμένη 

ποσότητα 

 

Συσκευασία 

Δοχείο 1kg, 5kg 

 

Χρόνος αποθήκευσης  

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 

προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία. 

 

Οδηγίες προφύλαξης 

Εύφλεκτο- Επιβλαβές- Μακριά από παιδιά- Να χρησιμοποιείται 

μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο-Αποφύγετε επαφή με τα μάτια 

και το δέρμα- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με 

άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 


