
 
 

Neotextile 

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. 

 

Mη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός για ενίσχυση 

επαλειπτικών υλικών 
  

Χρήσεις Το Neotextile
®
 είναι ειδικό ύφασμα που προορίζεται για την ενίσχυση 

επαλειπτικών υλικών σε στεγανοποίησεις διαφόρων επιφανειών, όπως 
ταράτσες, τοίχους, ζαρντινιέρες. Είναι συμβατό με κάθε είδος επαλειπτικών, 
δημιουργώντας πανίσχυρες στεγανωτικές μεμβράνες. Αποτελεί απαραίτητο 
οπλισμό σε ρωγμές και στηθαία.  

 

Ιδιότητες/ 

Πλεονεκτήματα 

 Δεν σχίζεται. 

 Εφαρμόζεται εύκολα 

 Δεν απαιτεί μεγάλη κατανάλωση επαλειπτικών υλικών (1,5kg/m
2
) για να 

εμποτιστεί. 

 Γεφυρώνει τις ρηγματώσεις. 

 Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των συστημάτων στεγάνωσης στο χρόνο 

και την ακτινοβολία  

 

 

 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά   

 

Ιδιότητες Τύπος δοκιμής Τιμή 

Βάρος EN ISO 9864 50gr/m
2
 

Πάχος EN ISO 9863/1 0,45mm 

Αντοχή σε 
εφελκυσμό 

EN ISO 10319 1,0 KN/m 

Επιμήκυνση στο 
μέγιστο φορτίο 

EN ISO 10319   50% 
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Τρόπος εφαρμογής Αφού έχει ασταρωθεί η επιφάνεια και περαστεί μια πρώτη στρώση αραιωμένου 
επαλειπτικού υλικού, τοποθετείται το  Neotextile

®
 . Στη συνέχεια χρειάζονται 

ακόμη τουλάχιστον δυο στρώσεις υλικού μέχρι την πλήρη κάλυψη του 
υφάσματος. 

 

Συσκευασία  Ρολά  300 x 1,08 m 

 Ρολά  100 x 1,08 m 

 Ρολά  50 x 1,08 m 

 Ταινία 10 m x 9 cm 

 Ταινία 10 m x 18 cm 

Χρόνος 
αποθήκευσης 

 

Απεριόριστος 


