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Περιγραφή Προϊόντος  Πολυουρεθανικό υδατοδιάλυτο διάφανο βερνίκι 2 συστατικών με 
φίλτρα UV   

 

Χρήσεις Συνίσταται να χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι έπειτα από 
έγχρωμες διακοσμητικές τσιμεντοκονίες, πέτρινες, ξύλινες επιφάνειες 
και τσιμεντοειδή δάπεδα (ήπιας καταπόνησης). Είναι φιλικό στο 
περιβάλλον και στον τελικό χρήστη και κατάλληλο για χώρους όπου οι 
οσμές διαλυτικών είναι ανεπιθύμητες. 

 

Ιδιότητες-
Πλεονεκτήματα 

Παρουσιάζει υψηλή και μακροχρόνια αντοχή στην φθορά, μεγάλη 
διάρκεια ζωής, αυξημένη αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα έναντι 
της UV ακτινοβολίας. Δεν κιτρινίζει και δεν χάνει την γυαλάδα του 
ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών. Έχει εξαιρετική σκληρότητα, 
ισχυρή αντοχή σε πρόσφυση. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
 

Κατανάλωση 125gr/m2 σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες 

Θερμοκρασία εφαρμογής +12 °C έως +35°C 

Ειδικό βάρος (+25οC) 1,01 kg/l 

Στιλπνότητα (60°) 20GU 

Αναλογία ανάμιξης 9A:1B 

Χρόνος πλήρους πολυμερισμού  7 ημέρες στους +25°C  

Αντοχή σε τριβή 30 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 

Αντοχή σε πρόσφυση (EN 13892-8) ≥2,5 Ν/mm2 

Αντοχή σε θερμοκρασιακή μεταβολή (ξηρή 
φόρτιση) 

από -30°C έως +80°C 

Πάχος εφαρμογής ξηρού φιλμ (σε μια 
στρώση) 

40 μm 

Συντελεστής αντιολίσθησης (EN 13036-
4:2011) - βρεγμένη επιφάνεια με 
προσθήκη 2,5% Neotex® Antiskid Μ 

38 (κλίμακα PTV) 

  

Τρόπος 
Εφαρμογής 

Η επιφάνεια χρειάζεται να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, λίπη, 

έλαια, σαθρά υλικά και παλιά βερνίκια ή αστάρια. Μετά την ανάμιξη 

των δύο συστατικών για 3 λεπτά και την αραίωσή του μίγματος 20-

30% με καθαρό νερό, το μίγμα αφήνεται για 5 λεπτά πριν την 

εφαρμογή του και στην συνέχεια εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα. 

Στην εφαρμογή του σαν προστατευτικό βερνίκι της πατητής 

τσιμεντοκονίας θα πρέπει η επιφάνεια να είναι ασταρωμένη με το 

υβριδικό αστάρι Neodur® Varnish PR. 
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Χρόνος εργασιμότητας 

Θερμοκρασία Χρόνος 

+12°C 1,5 ώρα 

+25°C 1 ώρα 

 

Χρόνος Επαναβαφής 

Θερμοκρασία Χρόνος 

+12°C 28 ώρες 

+25°C 24 ώρες 

 

Βατότητα 

Θερμοκρασία Χρόνος 

+12°C 28 ώρες 

+25°C 24 ώρες 

 

 

Ιδιαίτερες 
συστάσεις 

➢ Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από συνθήκες με 

υψηλή υγρασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές 

κατά την εφαρμογή (4% ανώτερη υγρασία επιφανείας) και η 

σχετική υγρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 65%. 

➢ Η επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από ανερχόμενη υγρασία. 

➢ Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά 

την επίστρωση του νέου σκυροδέματος. 

➢ Σε επιφάνειες που έχει προηγηθεί αδιαβροχοποίηση με υλικά 

εμποτισμού (σιλοξανικά κ.ά.), δεν πρέπει εφαρμόζεται το υλικό. 

 

Καθαρισμός 
εργαλείων 

Να χρησιμοποιηθεί αμέσως καθαρό νερό, μετά την εφαρμογή. 

 

 

Αφαίρεση 
κηλίδων 

Να χρησιμοποιηθεί καθαρό νερό όταν η κηλίδα είναι ακόμα φρέσκια 

και νωπή. Εάν έχει σκληρυνθεί, με μηχανική αφαίρεση.   
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Οι 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.  

Συσκευασία Σετ 1kg, 3kg και 9kg 

 

Χρόνος 
αποθήκευσης 

Neodur® Varnish W Mat A συστατικό: 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην 

αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία 

και ηλιακή ακτινοβολία. 

Neodur® Varnish W Mat B συστατικό:  6 μήνες εφόσον διατηρηθεί 

στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, 

υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία. 

 


