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Neotex® Antiskid M                                 KARTA TECHNICZNA 1/1 

Dodatek antypoślizgowy do powłokowych systemów posadzkowych 
 
OPIS 
Neotex® Antiskid M to dodatek polietylenowy o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, przeznaczony do 
powłokowych systemów posadzkowych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i dobrą 
odpornością chemiczną. Jego dodatek zapewnia powłoce antypoślizgowe wykończenie. 
 
ZASTOSOWANIE 

− Posadzki przemysłowe, magazyny, stacje obsługi pojazdów, parkingi, garaże 
− Baseny, fontanny, łodzie 
− Powierzchnie metalowe wewnątrz pomieszczeń 

 
WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY 

− Doskonała odporność na wodę, wodę morską, zasady, pochodne ropy naftowej, atmosferę 
przemysłową i niekorzystne warunki atmosferyczne, 

− Dobra odporność na rozpuszczalniki i rozcieńczone kwasy, 
− Szeroki zakres zastosowań, 
− Kompatybilność z prawie każdym powłokowym systemem posadzkowym (rozpuszczalnikowym, 

bezrozpuszczalnikowym oraz na bazie wody). 
 
DANE TECHNICZNE 

WYGLĄD Mleczny (półprzezroczysty biały) 
ZUŻYCIE TEORETYCZNE 1,5-2,5% wagi gotowej żywicy 

(np. do 1kg gotowej żywicy dodajemy 15-25g dodatku 
Neotex® Antiskid M) 

WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA  
(190°C/21,6kg, ATSM D1238) 

1,8g/10min. 

GĘSTOŚĆ (ASTM D1505) 0,948g/cm3 
ZAWARTOŚĆ WILGOCI 0,09% 
WIELKOŚĆ CZĄSTECZEK (KS A ISO 13320-1) 250-300µm 

 
INSTRUKCJA APLIKACJI 
Neotex® Antiskid M należy dodać DO OSTATNIEJ WARSTWY SYSTEMU w zalecanej proporcji do gotowej 
do aplikacji żywicy, następnie wszystko razem dokładnie wymieszać i nałożyć zgodnie z kartą techniczną 
zastosowanego produktu (wałkiem lub pędzlem).  
 
Przykładowe systemy: 

− Neodur Fast Track PR (podkład) + Neodur Fast Track (1 warstwa) + Neodur Fast Track (2 warstwa 
wymieszana z dodatkiem Neotex® Antiskid M) 

− Neopox Special (1 warstwa) + Neopox Special (2 warstwa wymieszana z dodatkiem Neotex® 
Antiskid M) 

− Epoxol Primer (grunt) + Neodur Special (1 warstwa) + Neodur Special (2 warstwa z dodatkiem 
Neotex® Antiskid M) 

− Neodur Varnish PR (grunt) + Neodur Varnish (1 warstwa) + Neodur Varnish (2 warstwa z 
dodatkiem Neotex® Antiskid M) 

OPAKOWANIA 1kg 
 
WAŻNOŚĆ: Co najmniej 2 lata od daty produkcji 
 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 
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Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma 
TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą 
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 


