
 
 

Neodur
® 

Stone Varnish 

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. 

 

 

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι, κατάλληλο για πέτρες και 

σταμπωτά δάπεδα 

Εφαρμογές Το Neodur
® 

Stone Varnish εμποτίζεται στην επιφάνεια και σφραγίζει τους 

πόρους σε πέτρες και σταμπωτά δάπεδα. Επίσης είναι ιδανικό για τη 
σφράγιση σε πορώδεις επιφάνειες και δάπεδα από μπετό, για την 
αποτροπή δημιουργίας σκόνης. 

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα  Εξαιρετικός εμποτισμός στην επιφάνεια 

 Μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει (περιέχει 
φίλτρα UV) 

 Αναδεικνύει τη φυσική όψη των επιφανειών 

 Γρήγορο στέγνωμα 

 Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

 Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες προσφέροντας προστασία από την 
ανάπτυξη μούχλας και την ατμοσφαιρική ρύπανση 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
 

Εμφάνιση/Χρώμα Διάφανο, σατινέ όψη όταν στεγνώσει 

Πυκνότητα  0,90 kg/l 

Κατανάλωση  120-140gr/m
2
 για μία στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος)  

Στέγνωμα στην αφή 1 ώρες στους +25
o
C, ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία 

Χρόνος επαναβαφής 3 ώρες στους +25
o
C, ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία 

Θερμοκρασία εφαρμογής 

Αντοχή σε πρόσφυση 

>+10
o
C 

≥ 2 N/mm
2
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Οδηγίες Εφαρμογής  Προετοιμασίας επιφάνειας:  

Πέτρες / Υπάρχοντα δάπεδο από μπετό: Η επιφάνεια πρέπει να είναι 
καθαρή από σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις (πρέπει  να 
απομακρύνονται  με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο και με ηλεκτρική 
σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας).  

Σταμπωτά δάπεδα:  Η υγρασία του δαπέδου θα πρέπει να είναι <4%. 

Εφαρμογή:  

Το Neodur
® 

Stone Varnish εφαρμόζεται σε μία στρώση, χωρίς αραίωση, με 

ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Δεύτερη στρώση εφαρμόζεται όπου 
χρειάζεται, δηλαδή σε επιφάνειες με μεγάλο πορώδες και αυξημένη 
απορροφητικότητα.  

Συντήρηση: 

Η επιφάνεια του υλικού συνιστάται να καθαρίζεται/σφουγγαρίζεται με ήπιο 
σαπούνι και νερό ή ήπια καθαριστικά. Μερικά ισχυρά καθαριστικά μπορεί να 
αλλοιώσουν την όψη της επιφάνειας. Συνιστάται να δοκιμάζετε τα 
καθαριστικά σε μία μικρή περιοχή πριν καθαρίσετε όλη την επιφάνεια. 

Ιδιαίτερες Συστάσεις  Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναβαφής, κτλ.) επιμηκύνονται από την 

αυξημένη υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες. 

 Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες, που έχουν περαστεί 

προηγουμένως, υλικά με βάση την σιλικόνη ή κεριά.  

 Το Neodur
® 

Stone Varnish είναι υλικό εμποτισμού. Συνήθως μία 

στρώση είναι επαρκής για την προστασία των επιφανειών.  

Συσκευασία Μεταλλικά δοχεία των 4L, 1L.  

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Neotex
®

 1021  

Αφαίρεση κηλίδων Όσο οι λεκέδες είναι φρέσκοι και υγροί, καθαρίστε με διαλυτικό Neotex
®
 

1021. Σε αντίθετη περίπτωση, αφήστε τους λεκέδες να στεγνώσουν και 

αφαιρέστε τους με μηχανικά μέσα. 

Χρόνος αποθήκευσης Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 

προστατευμένο από παγετό, υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή 

ακτινοβολία. 


