
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 PR 
 

Хибриден грунд, подходящ за декоративни циментови 

замазки и циментови подове  
 

 

Приложение Neodur
®   

Varnish  PR - грунд е подходящ за запечатване на порести 

повърхности и бетонови подове, за да се предотврати образуването на 

прах. Идеален е за циментови повърхности, като например декоративни 

циментови замазки, които трябва да бъдат покрити с  

полиуретанови лакове   Neodur
®   

Varnish,  Neodur
®    

Varnish  Mat  и 

Neodur
® 

Varnish W. 

 

Предимства 
 

Много добра механична и химическа устойчивост 

 

Високо устойчив на UV лъчение, не пожълтява 

Като грунд преди прилагането на лакове като Neodur
®

Varnish, предпазва 

от абсорбция на вода, повишава механичната якост и поддържа 

естествения вид на повърхността 

Технически характеристики 

Външен вид  Прозрачен 

Плътност  1,02 kg/l 

Разходна норма  
100-120gr/m

2
,  за един слой (в зависимост от 

абсорбционната способност на основата) 

Време за съхнене 

 

Време за следващ слой с лак 

на водна основа 

 
3 часа  (+25

0
C) 

 

4 часа  (+25
0

C) 

 

Време за следващ слой с лак на базата на 

разтворител 

 

24-36  часа (+25
0

C),  зависи от влажността на 

въздуха 

Температура за нанасяне 

 

Адхзия 

 
> +10

0
C 

≥ 2 N/mm
2
 

 

Инструкии за 
нанасяне 

 

Подготовка на 
повърхността: 

 

Бетонови подове: повърхността трябва да бъде и чиста от прах, 

замърсявания, мазни и маслени субстанции. Следователно, трябва да се 

изчетка много добре или да се обработи с пясъкоструйка и след това да се 

почисти с прахосмукачка.  

Декоративни циментови замазки: съдържанието на влага на повърхността 

трябва да бъде <4%, (необходими са поне 7 дни, между направата на нова 

декоративна циментова замазка и прилагането на грунда). 

Приложение: Neodur® Varnish PR (разреден 15-20% с вода) се прилага в 

един или два слоя с четка или валяк в зависимост от субстрата и 

абсорбционната му способност.  
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Специални препоръки 
 

 Ниските температури и висока влажност на въздуха по време на 

прилагане удължава изсъхването и т.н. 

 не трябва да се прилага за повърхности, които са били 

предварително боядисвани с материали на основата на силикон или 

восък 

 

Опаковки 
 

3kg 

 

Почистване на 
инструментите 

 

С вода веднага след използване 

 

Почистване на петна 
 

С вода, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени 

петна използвайте механични средства. 

 


