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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

NEODUR FT ELASTIC  
Tepama, greitai stingstanti elastinė alifatinė poliurėja grindims 
 
Greitai džiūstanti elastinė alifatinė poliurėjos sistema, tinkama grindų apsaugai, 
kur reikia išskirtinių hidroizoliacinių savybių bei didelio atsparumo trinčiai ir 
mechaniniam poveikiui. 
 

Savybės  
- Puikus mechaninis atsparumas ir hidroizoliacinės savybės (nulinis 

vandens įgeriamumas); 
- Dangos neveikia UV spinduliai ir agresyvios oro sąlygos; 
- Greitai džiūsta ir atspari ankstyvam lietui; 
- Ypatingai atspari trinčiai ir mechaniniam poveikiui; 
- Ypatingai chemiškai atspari (skiestoms rūgšims, šarmams, kurui ir t.t.). 

 

Panaudojimas 
- Daugiaaukščiai parkingai; 

- Balkonai ir terasos, kur didelis eismas;   Spalvos 
- Paviršiai, padengti plytelėmis;  
- Viršutinė apsauginė danga ant NEOPROOF POLYUREA dangų; 
- Viršutinė apsauginė danga ant hidroizoliacinių sistemų. 

Aukščiau išvardintiems paviršiams reikalingas tinkamas paruošimas ir 
gruntavimas prieš dengiant NEODUR FT ELASTIC. 
 

Sertifikatai ir bandymai 
CE sertifikatas pagal EN 1504-2. 
Atitikties sertifikatas Nr. 1922-CPR-0386. 
Nepriklausomos laboratorijos Geoterra bandymų protokolas (Nr. 2018/998). 
Atitinka L.O.J. kiekio reikalavimus pagal ES Direktyvą 2004/42/CE. 
 

Techniniai duomenys 
Išvaizda blizgi 

Maišymo santykis (pagal svorį) 3A:2,5B 

Tankis (EN ISO 2811-1) 1,30 kg/L (±0,05) 

Blizgumas (60°) 85 

Pailgėjimas lenkiant (ASTM D412) 170% (±30) 

Tempimo stipris lenkiant (ASTM D412) 14 MPa (±1) 

Sukibimo stipris (EN 1542) >3 Ν/mm² 

Atsparumas trinčiai (Taber testas CS 10/1000/1000,ASTM D4060) 75mg 

Lankstumas (ASTM D522, 180° lenkimas, 1/8" šerdis) patvirtinta 

Atsparumas braižymuisi (Sclerometer Test - Elcometer 3092) 8N 

Atsparumas slydimui (EN 13036-4, šlapias paviršius su 2,5% 
pagal svorį priedo NEOTEX ANTISKID M) 

35 (PTV – slider 55) 

Atsparumas slydimui (EN 13036-4, šlapias paviršius su užbertu 
kvarciniu smėliu M-32) 

≥25 (PTV – slider 55) 

Laidumas vandeniui (EN 1062-3) <0,1kg/m2h0,5 

Laidumas CO2 – Sd (EN 1062-6) >50m 

Laidumas vandens garams – Sd (EN ISO 7783) >5m (Klasė II) 

Tarnavimo temperatūra -30°C ÷ +80°C 

Sąnaudos vienam sluoksniui (priklausomai nuo paviršiaus) 300gr/m2  
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Dengimo sąlygos 

Leistina atmosferos drėgmė <80% 

Leistinas paviršiaus drėgnumas <4% 

Naudojimo temperatūra  nuo +5 °C iki +35°C 

Sunaudojimas (RH 50%): 
prie 12°C 
prie 25°C 
prie 30°C 

 
40 min 
30 min 
15 min 

Galima dengti sekantį sluoksnį / vaikščioti (RH 50%): 
prie 12°C 
prie 25°C 
prie 30°C 

 
5 val 
4 val 
4 val 

Visiškai išdžiūvusi / atspari intensyviam eismui (RH 50%): 
prie 12°C 
prie 25°C 
prie 30°C 

 
36 val 
24 val 
24 val 

Žemos temperatūros ir žema drėmė dengimo ir/ar džiūvimo metu ilgina aukščiau nurodytus laikus, o aukštos 
temperatūros ir aukšta drėgmė juos trumpina. 
 

Gruntai, naudojami standartinėmis sąlygomis  
Paviršius Gruntas Aprašymas 

Betonas, 
cementiniai 

paviršiai 

NEODUR FAST TRACK PR Greitai džiūstantis, dvikomponentis, hibridinis 
(poliurėjos-poliuretano) gruntas.  

EPOXOL PRIMER Dvikomponentis epoksidinis gruntas tirpiklių pagrindu 

ACQUA PRIMER NP Dvikomponentis epoksidinis gruntas vandens pagrindu 

Metalas (geležis, 
plienas) 

NEOPOX SPECIAL PRIMER 1225 Dvikomponenčiai antikoroziniai epoksidiniai gruntai 

NEOPOX PRIMER 815 

Keraminės 
plytelės 

NEOSIL BOND (privalomas) Sukibimą gerinantis gruntas neorganiniams 
paviršiams, keraminėms plytelėms ir pan. 

NEODUR POLYUREA M Dvikomponentė, skaidri, greitai džiūstantis alifatinė 
poliurėjos derva, tinkama naudojimui kaip greitai 

džiūstantis gruntas (atskiedus su NEOTEX PU 0413) 

 

Paviršiaus paruošimas 
Betonas 
Betonas turi būti ne žemesnės klasės kaip C20/25, atsparumas tempimui 1,5 MPa ir ne šviežesnis kaip 28 parų, bei 
reikiamai prižiūrėtas brendimo metu. Cementiniai paviršiai turi būti tinkamai mechaniškai paruošti (pvz. nušlifuoti ar 
pan.), kad būtų lygūs bei atviromis poromis, siekiant optimalaus sukibimo. 
Pagrindas turi būti sausas, apsaugotas nuo kylančios drėgmės, tvirtas, švarus. Dulkes, atskilusias dalis, tepalus, 
riebalus ir pan. nuvalykite mechaniškai, vandeniu, tirpikliais arba nusiurbkite. 
Pagrindas turi būti kaip įmanoma lygesnis bei tolygesnis (be trūkių, ertmių ir pan.). Trūkiai, ištrupėjimai 
suremontuojami ir paviršius išlyginamas, naudojant tinkamus remontinius mišinius tokius, kaip epoksidinis-
cementinis mišinys EPOXOL CM ir epoksidinis glaistas EPOXOL PUTTY, ir/arba EPOXOL PRIMER SF-P mišinys 
su kvarciniu smėliu M-32 (orientacinis maišymo santykis 1:1-2 pagal svorį), tinkamai nugruntavus prieš remontą. Kai 
reikalingi greitai džiūstantys remontiniai ar išlyginamieji produktai, naudokite poliaspartinį glaistą NEODUR FT 
PUTTY arba/ir drėgmei atsparią alifatinės poliurėjos dervą NEODUR POLYUREA M sumaišytą su kvarciniu smėliu 
M-32 (orientacinis maišymo santykis 1:1-2 pagal svorį). 
 
Metaliniai paviršiai (geležis, plienas) 
Metalinius paviršius reikia tinkamai paruošti nušveičiant smėliasrove arba metaliniu šepečiu. Paviršius turi būti 
sausas, be dulkių, nešvarumų, tepalų, riebalų ar kitų sukibimą silpninančių teršalų. Ant surūdijusių plotų lokaliai 
padengti rūdžių rišiklį NEODUR METALFORCE. Naujus metalinius paviršius nuriebalinti skiedikliu NEOTEX 1021. 

 
Gruntavimas 
Paviršiaus stabilizavimui ir porų uždarymui, bei siekiant sukurti optimalias sąlygas dangos sukibimui ir dengiamumui, 
rekomenduojama naudoti greitai džiūstantį hibridinį gruntą NEODUR FAST TRACK PR arba kitą tinkamą NEOTEX 
gruntą (žiūrėti lentelę), priklausomai nuo dengiamo paviršiaus. Jei paviršius ypatingai porėtas, gruntas dengiamas 
dviem sluoksniais. 
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Dengimas 
Lygus paviršius 
Po gruntavimo denkite pirmąjį sluoksnį NEODUR FT ELASTIC neskiestą, voleliu arba šepečiu. Antrasis sluoksnis (ir 
kiekvienas sekantis, jei reikia) dengiamas tuo pačiu metodu statmenai pirmajam po maždaug 4 valandų (priklausomai 
nuo atmosferos sąlygų). 
Prieš sumaišant, pirmiausia rekomenduojama išmaišyti komponentą A. Komponentai A ir B sumaišomi santykiu 
3A:2,5B pagal svorį, maišant apie 1-2 minutes lėtaeigiu elektriniu maišytuvu, kol mišinys taps vienalyčiu. Svarbu 
gerai išmaišyti talpos dugne bei prie sienučių esančias medžiagas, kad kietiklis (komponentas B) tolygiai 
pasiskirstytų. Mišinys trumpam paliekamas talpoje (maždaug 2-3 minutėms) ir po to visas išpilamas ant grindų, kad 
nepradėtų kietėti talpoje dėl trumpo sunaudojimo laiko.  
Volelį prieš naudojimą pirmiausia reikia panardinti į mišinį, kad dėl sauso volelio danga neįtrauktų oro. 
NEODUR FT ELASTIC sąnaudos – 0,3 kg/m2 sluoksniui. 

 
Neslidus paviršius su NEOTEX ANTISKID M priedu 
Ant nugruntuoto paviršiaus dengiamas NEODUR FT ELASTIC, kaip aprašyta aukščiau, voleliu arba šepečiu ne 
mažiau kaip dviem sluoksniais. Po to rekomenduojama padengti papildomą ploną sluoksnį su įmaišytu NEOTEX 
ANTISKID M priedu. Ruošiant mišinį šiam sluoksniui, NEODUR FT ELASTIC maišymo metu įdedama 1,5-2,5% pagal 
svorį priedo NEOTEX ANTISKID M. Mišinys dar kartą maišomas lėtaeigiu elektriniu maišytuvu apie 1 minutę ir 
padengiamas ant paviršiaus voleliu arba šepečiu plonu sluoksniu. 
NEODUR FT ELASTIC sąnaudos baigiamajam neslidžiam sluoksniui – 0,15-0,2 kg/m2. 
 
Neslidus apsauginis hidroizoliacinės dangos sluoksnis parkavimo aikštelėms 
Dengiant viršutinį hidroizoliacinės dangos NEOPROOF POLYUREA R arba NEOPROOF POLYUREA H sluoksnį, 
rekomenduojama tolygiai užberti kvarcinio smėlio M-32, kol paviršius dar šviežias. Kvarcinio smėlio sąnaudos 3-4 
kg/m2. Maždaug po 24 valandų (priklausomai nuo atmosferos sąlygų) nusiurbti smėlio perteklių galingu dalkių 
siurbliu, nušlifuoti visus nelygumus ir voleliu padengti greitai džiūstančia elastinę alifatinės poliurėjos dangą NEODUR 
FT ELASTIC 1-2 sluoksniais.  
NEODUR FT ELASTIC sąnaudos: 

a) 0,4-0,5 kg/m2 vienu sluoksniu and kvarciniu smėliu M-32 dengtos hidroizoliacijos; 
b) 0,7-0,8 kg/m2 dviem sluoksniais ant 0,7-1,2mm kvarciniu smėliu dengtos hidroizliacijos. 

 
Rekomendacinės sistemos 
 
 

EKSPLOATUOJAMO STOGO SU PARKAVIMO AIKŠTELE 
HIDROIZOLIACIJA  
1 – Cementinis pagrindas 
2 – Gruntas – ACQUA PRIMER NP 
3 – Hidroizoliacijos NEOPROOF POLYUREA R ne mažiau kaip 3 
sluoksniai 
4 – Kvarcinis smėlis (užbarstomas) 
5 – Trinčiai atsparus apsauginis sluoksnis NEODUR FT ELASTIC 
 
NEODUR FT ELASTIC sąnaudos – apie 0,4-0,5 kg/m2  
 
 
 

 
Svarbu: 
NEODUR FT ELASTIC negalima dengti ant šlapio paviršiaus arba, jei tikimasi lietaus dengimo arba džiūvimo metu. 
Negalima medžiagos sandėliuoti labai aukštoje arba labai žemoje temperatūroje ypač prieš sumaišymą. Maišyti 
produktą geriausia pavėsyje. Maišymą atlikti maišytuvu arba mentele. 
Vengti per ilgo ir aktyvaus maišymo, kad nebūtų įtrauktas oras. Dengti produktą reikia iškart po sumaišymo, kad 
neprasidėtų kaitimas ir kietėjimas. 
Paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei 3°C virš rasos taško, kad nesiformuotų kondensatas. 
Būtina padengti hidroizoliaciją ne tik ant horizontalių, bet ir ant gretimų vertikalių paviršių (ne mažiau kaip 30 cm) 
suformuojant vienalytę dangą. Rekomenduojama nenutrūkstamai dengti ant vertikalių ir horizontalių paviršių. 
Jei praėjo ilgas laiko tarpas (>24 val) tarp NEODUR FT ELASTIC sluoksnių dengimo, rekomenduojama lengvai 
pašiaušti ankstesnio sluoksnio paviršių smulkiu švitriniu popieriumi arba šveičiamąja kempine. 
Mišinį galima skiesti iki 3% tirpikliu NEOTEX PU 0413, kai dengiama aukštoje temperatūroje. 
Rekomenduojama voleliu dangą tik paskleisti ant paviršiaus, vengti stumdymo pirmyn-atgal, kadangi danga 
medžiaga greitai džiūsta ir netolygus džiūvimas gali sąlygoti spalvos netolygumą. 
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Pagrindo paruošimui, kai dengiama ant keraminių plytelių, vadovaukitės NEODUR FT CLEAR dangos dengimo 
instrukcijomis. 

 

Priežiūra 
Danga visiškai sukietėja per maždaug 24 valandas po paskutinio sluoksnio padengimo, priklausomai nuo atmosferos 
sąlygų. Šiuo laikotarpiu rekomenduojama apriboti patekimą and padengto ploto. 
Rekomenduojama kartą metuose patikrinti dangą, ar ji nebuvo pažeista. 
Jei reikia remontuoti dangą, dengiamas naujas NEODUR FT ELASTIC sluoksnis, laikantis standartinių sąnaudų 
rekomendacijų, prieš tai tinkamai paviršių nuvalius ir pagruntavus (jei reikia).  
Rekomenduojama kartais nuplauti dangą vandens srove, jei reikia, naudojant ploviklį, ypač jei ant paviršiaus 
susikaupė didelis kiekis nešvarumų, dulkių ar kitų teršalų. 
Iš karto po panaudojimo įrankiai ir dėmės valomi NEOTEX PU 0413 valikliu. Produktui sukietėjus, jis valomas 
mechaniškai. 

 
Cheminis atsparumas 

Cheminė medžiaga  
(% koncentracija) 

Kontakto laikas su chemine medžiaga prie +20°C 

1 val 5 val 24 val 

Fosforo rūgštis (10%) A C C 

Sieros rūgštis (10%) A B C 

Sieros rūgštis (50%) A C C 

Vandenilio chlorido rūgštis (10%) A A C 

Pieno rūgštis (10%) A A C 

Azoto rūgštis (10%) A B C 

Natrio hidroksidas (10%) A A A 

Formaldehidas (10%) A A C 

Amoniakas (10%) A A A 

Chlorine (5%) A A A 

Dyzelinas A A A 

Benzinas bešvinis A A A 

Ksilenas A A A 

Metiletilketonas C C C 

Alkoholis 95° A A A 

Jūros vanduo 15% A A A 

Variklio alyva A A A 

Vynas (raudonas) A A A 

Atsparumo vertinimas: 
A – puikus atsparumas 
B – geras atsparumas (nežymus spalvos pakitimas) 
C – mažas atsparumas (žymus spalvos pakitimas) 
D - nerekomenduojama 
 
Sąnaudos 
NEODUR FT ELASTIC sąnaudos – 0,3 kg/m2 sluoksniui. 

 
Spalvos 
RAL 9003, RAL 7035, RAL 7038, RAL 3009. Kiti atspalviai – pagal užsakymą, laikantis minimalaus spec. 
užsakymo kiekio. 

 
UFI kodai 
A komponentas: 4D40-20FN-H00D-KGGD;  

B komponentas: SG40-K051-T00V-7U2F. 

 
Lakieji organiniai junginiai (LOJ) 
LOJ riba pagal E.U. Direktyvą 2004/42/CE šiai produktų kategorijai AjSB: 500g/l (riba nuo 1.1.2010) – LOJ kiekis 
paruoštame naudoti produkte <500g/l. 
 

Pakuotė ir sandėliavimas 
5,5 kg pakuotė (A ir B komponentai reikiamomis proporcijomis). Komponentas A galioja 2 metus sandarioje 
pakuotėje, saugant nuo šalčio, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos. Komponentas B galioja 1 metus sandarioje 
pakuotėje, saugant nuo šalčio, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos.  
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1992 

NEOTEX S.A. 
V. Moira str., P.O. Box 2315 GR 19600 Industrial Area Mandra, 

Athens, Greece  
19 

1922-CPR-0386 
DoP No. 4950-36 

ΕΝ 1504-2 
Neodur FT Elastic 

Paviršių apsaugos sistema 

Laidumas CO2 SD>50 m 

Laidumas vandens garams Klasė II 

Kapiliarinė absorbcija ir vandens 

pralaidumas 

W<0,1 kg/m2h0,5 

Sukibimo stipris ≥1,5 N/mm2 

Reakcija į ugnį Euroklasė F 

Pavojingų medžiagų Atitinka 5.3 

 
Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija apie gaminio naudojimą ir pritaikymą yra pagrįsta NEOTEX įmonės patirtimi ir žiniomis. Ji 
pateikiama projektuotojams ir rangovams padedant rasti galimus sprendimus. Tačiau, kaip tiekėja, NEOTEX įmonė ar jos atstovai nekontroliuoja 
faktinio gaminio naudojimo, todėl negali būti laikomi atsakingais už naudojimo rezultatus. Dėl nuolatinio informacijos atnaujinimo, klientams 
rekomenduojama susisiekti su mūsų technikos skyriumi, siekiant sužinoti, ar šie duomenų lapai nebuvo atnaujinti. 
 


