
 
 

Neodur
® 

Varnish PR 

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. 

 

 

Υβριδικό αστάρι (ακρυλικό-πολυουρεθάνης) κατάλληλο για 

πατητές τσιμεντοκονίες και δάπεδα από μπετό.      
 

 

Εφαρμογές Το Neodur Varnish PR είναι κατάλληλη επίστρωση για σφράγιση σε 
πορώδεις επιφάνειες και δάπεδα από μπετό, για την αποτροπή δημιουργίας 
σκόνης. Αποτελεί ιδανικό αστάρι για τσιμεντοειδούς βάσης επιφάνειες, όπως 
πατητές τσιμεντοκονίες, που πρόκειται να καλυφθούν με τα πολυουρεθανικά 
βερνίκια Neodur Varnish, Neodur Varnish Mat και Neodur Varnish W Mat. 

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα  Αστάρι νερού, με υψηλή σκληρότητα και καλή αντοχή στο νερό και τα 
χημικά. 

 Είναι ακρυλικό-αλειφατικής πολυουρεθάνης και δεν κιτρινίζει. 

 Εφαρμόζεται σαν αστάρι στις πατητές τσιμεντοκονίες και διατηρεί την 
φυσική τους όψη, χωρίς να σκουραίνει η απόχρωσή τους ή να 
δημιουργείται εφέ βρεγμένης επιφάνειας μετά το πέρασμα των 
τελικών βερνικιών.   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

Εμφάνιση/Χρώμα Διάφανο όταν στεγνώσει 

Πυκνότητα  1,02 kg/l 

Κατανάλωση  100-120gr/m
2
 για μία στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος)  

Στέγνωμα στην αφή 3 ώρες στους +25
o
C 

Χρόνος επαναβαφής με βερνίκι 
νερού 

24-36 ώρες στους +25
o
C  , ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία. 

Χρόνος επαναβαφής με βερνίκι 
που περιέχει διαλύτες 

24-36 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:  

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).  

Πατητή τσιμεντοκονία: 

 Η υγρασία της τσιμεντοκονίας θα πρέπει να είναι <4% και να έχουν 
παρέλθει τουλάχιστον 7 ημέρες από την εφαρμογή της.  

Εφαρμογή:  

Εφαρμόζεται με αραίωση 25-30% κ.β. με καθαρό νερό, με ρολό ή πινέλο, σε 
μία στρώση σε περίπτωση εφαρμογής σε πατητή τσιμεντοκονία.  

 

 

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

και χαμηλές θερμοκρασίες. 

 Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες, που έχουν περαστεί 

προηγουμένως, υλικά με βάση την σιλικόνη ή κεριά.   

Συσκευασία Δοχεία των 10kg, 3kg και 1kg  

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. 

Χρόνος 
αποθήκευσης 

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 

προστατευμένο από παγετό, υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή 

ακτινοβολία. 


