
Neodur®  Varnish W Mat

Описание на продукта Neodur® Varnish W Mat е двукомпонентен  матово-прозрачен полиуретанов 
лак на база алифатни полиизоцианати, на водна основа. 

Употреба Препоръчва се като защитен лак върху цветни декоративни циментови
разтвори, каменни, дървени повърхности, циментови подове и мазилки.
Безвреден за хората и околната среда, подходящ за места, където
миризмите на разтворители са нежелателни.

Свойства и Свойства и 
предимства

 Висока якост

 Силна адхезия

 Отлична твърдост

 Дълготрайна устойчивост срещу атмосферни влияния

 Устойчивост на абразия

 Много добра устойчивост на пожълтяване

 Висока UV устойчивост

Технически характеристики

Разход 125гр/m2 върху гладка основа

Температура при полагане +12 oC до +35oC

Плътност 1,01 кг/л

Съотношение (А и B) 9A:1B

Пълно втвърдяване  Устойчивост на 

абразия

Адхезия (EN 13892-8)                       

Устойчивост на температури

Дебелина на сух филм

7 дни при +25oC

30 мг - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)

≥2, 5 Ν/mm2

-30°C до +80°C                     40 μm (на един слой)

Дебелина на сух филм

Инструкции за 
полагане

Повърхността трябва да бъде чиста и абсолютно суха, без прах, мръсотия,

мазни и нефтени субстанции. Преди нанасяне, разбъркайте както компонент

А, така и компонент В, в продължение на 3 минути и нанесете с четка или

валяк 5 минути след смесването. Разредете до 15 - 20% с вода. Когато се

нанася като защитен лак върху декоративна циментова замазка,

повърхността трябва да се грундира с хибридния грунд Neodur® Varnish PR,

мин. 4 часа преди полагане.

Информацията, предоставена в този технически проспект, относно употребите и приложенията на продукта, се основава на опита и 
познанията на NEOTEX® SA . Тя се предлага в услуга на проектанти и изпълнители, за да им помогне да намерят потенциални решения.
Въпреки това, като доставчик, NEOTEX® SA не контролира действителното използване на продукта и следователно не може да бъде  
отговорна за резултатите  от неговото използване.



Neodur®  Varnish W Mat

Време за работа

Температура Време

+12°C 1,5 часа

+25°C 1 час

Време за препокриване

Температура Време

+12°C 28 часа

+25°C 24 часа

Проходимост

Температура Време

+12°C 28 часа

+25°C 24 часа

Информацията, предоставена в този технически проспект, относно употребите и приложенията на продукта, се основава на опита и 
познанията на NEOTEX® SA . Тя се предлага в услуга на проектанти и изпълнители, за да им помогне да намерят потенциални решения.
Въпреки това, като доставчик, NEOTEX® SA не контролира действителното използване на продукта и следователно не може да бъде  
отговорна за резултатите  от неговото използване.



Neodur®  Varnish W Mat
Забележки  Продуктът не трябва да се използва при влажни

условия и когато се очаква влажните условия да

преобладават и по време на периода на втвърдяване

на боята. Продуктът не трябва да се прилага при

атмосферни температури <12°С, при относителна

влажност на основата >4% и относителна

атмосферна влажност >65%. Повърхността трябва

да бъде защитена от покачваща се влага.

 Изчакайте поне 4 седмици между леене на нови Изчакайте поне 4 седмици между леене на нови

бетонни конструкции и полагане на продукта.

Почистване на нструменти                      Използвайте вода веднага след използване.

Почистване на петна Използвайте вода , докато петното не е изсъхнало, в 

противен случай почистете механично.

Опаковка Сет 1кг, 3кг

Съхранение Neodur® Varnish W Mat компонент А: най-малко 2 години, ако

се съхранява в оригинална опаковка, защитена от

замръзване, влажност и пряка слънчева светлина.

Neodur® Varnish W Mat компонент B: 6 месеца в неотворен,

оригинален контейнер.

Информацията, предоставена в този технически проспект, относно употребите и приложенията на продукта, се основава на опита и 
познанията на NEOTEX® SA . Тя се предлага в услуга на проектанти и изпълнители, за да им помогне да намерят потенциални решения.
Въпреки това, като доставчик, NEOTEX® SA не контролира действителното използване на продукта и следователно не може да бъде  
отговорна за резултатите  от неговото използване.


