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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

NEODUR FT CLEAR 
Skaidri dvikomponentė alifatinės poliurėjos danga, skirta 
hidroizoliuoti paviršius, dengtus plytelėmis 
 
NEODUR FT CLEAR – skaidri, greitai džiūstanti, šepečiu dengiama poliurėjos 
danga. Puikiai tinka stogų ir balkonų hidroizoliavimui dengiant ant keraminių 
plytelių. Pastaba: prieš dengiant NEODUR FT CLEAR ant plytelių, paviršių reikia 
tinkamai paruošti. 

 
Savybės  

- Suformuoja skaidrią plėvelę visiškai neįgeriančią vandens (nulinė absorbcija); 
- Laba atspari UV spinduliams ir pageltonavimui; 
- Ypatingai atspari trinčiai ir mechaniniam poveikiui; 
- Greitai džiūstanti (antras sluoksnis dengiamas po 5 valandų); 
- Išsaugo plytelių estetinę išvaizdą. 

 
Sertifikatai ir bandymai 

- CE sertifikatas pagal EN 1504-2 
- Atitikties sertifikatas Nr. 1922-CPR-0386 
- Nepriklausomos laboratorijos Geoterra bandymų protokolas (Nr. 2019-300 ir Nr. 2020/190_7) 
- Atitinka L.O.J. kiekio reikalavimus pagal ES Direktyvą 2004/42/CE 

 

Techniniai duomenys 
Išvaizda skaidri, blizgi 

Tankis (EN ISO 2811-1) 1,01kg/L (±0,05) 

Maišymo santykis (pagal svorį) 1:1 

Blizgumas (60°) >98 

Pailgėjimas lenkiant (ASTM D412) 200% (±30) 

Atsparumas tempimui (ASTM D412) 22MPa (±1) 

Sukibimo stipris (EN 1542) >2,5Ν/mm² 

Atsparumas trinčiai (Taber bandmas CS 10/1000/1000, ASTM D4060) 80mg 

Kietumas Shore D (ASTM D2240) 25 

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

 
27 (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) 3,8 m (Klasė I – laidus) 

Tarnavimo temperatūra -35°C ÷ +60°C 

Sąnaudos 700gr/m2 (2 sluoksniams) 

 

Dengimo sąlygos 

Leistina paviršiaus drėgmė <4% 

Santykinė drėgmė <80% 

Dengimo temperatūra (paviršiaus ir aplinkos) +5°C ÷ +35°C 

Sunaudojimo laikas (+25°C, RH 50%) 30 min 

Galima dengti antrą sluosknį (+25°C, RH 50%) po 5 val 

Visiškai sukietėja prie   ~7 dienos 

Žemos temperatūros ir žema drėmė dengimo ir/ar džiūvimo metu ilgina aukščiau nurodytus laikus, o aukštos 
temperatūros ir aukšta drėgmė juos trumpina. 
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Gruntai, naudojami standartinėmis sąlygomis ant keraminių plytelių 

NEOSIL BOND (privalomas) Sukibimą gerinantis sluoksnis ant neorganinių paviršių, keraminių 
plytelių, stiklo ir pan. 

NEODUR POLYUREA M Dvikomponentė, skaidri, greitai džiūstanti, alifatinė poliurėjos derva, 
naudojama kaip greitai džiūstantis gruntas (skiesta su NEOTEX PU 

0413) 

 

Paviršiaus paruošimas 
Keraminės plytelės 
Dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas (drėgmė <4%), apsaugotas nuo kylančios drėgmės, be sukibimą 
silpninančių medžiagų tokių, kaip dulkės, tepalai, riebalai ir pan. Jei dengiama ant blizgių plytelių, rekomenduojamas 
jų paviršių mechniškai pašlifuoti. 
Visi paviršiaus remontai, ertmių užpildymas ir paviršiaus išlyginimas atliekamas greitai džiūstančiu alifatiniu 
poliaspartiniu poliurėjos glaistu NEODUR FT PUTTY prieš tai paviršių tinkamai paruošus. Ant šio glaisto galima 

dengti sekantį sluoksnį maždaug po 2 valandų (prie +25°C). Paviršius turi būti kiek įmanoma lygesnis be jokių 

nelygumų. 
Pagrindas po plytelėmis turi būti visiškai sausas. Balkonų ir terasų atveju, esant pratekėjimams, paviršių reikia 
patikrinti, nustatyti vandens prasiskverbimo vietas ir pažeidimus, siekiant sumažinti drėgmės poveikio riziką. Jei yra 
tikimybė, kad po plytelėmis yra drėgmės, reikia įrengti ventiliaciją prieš tepant dangą. Labai svarbu patikrinti, ar 
plytelės tvirtai laikosi prie paviršiaus. Silpnai besilaikančias plyteles reikia pašalinti ir perklijuoti, naudojant elastingus 
plytelių klijus (C2TE S1). Nuėmus atšokusią plytelę reikia patikrinti ir po ja esantį paviršių, ar jis nepažeistas drėmės. 
Jei kyla įtarimų dėl pagrindo pažeidimų ir drėgmės, rekomenduojama apsvarstyti balkono dangos pilną atnaujinimą. 
Ypatingai svarbu atlikti plytelių giluminį valymą bei patikrinti siūlių glaisto kokybę. Valymą galima atlikti specializuotais 
plytelių ir glaisto valikliais. Rekomenduojama juos išbandyti ant mažo ploto, siekiant patikrinti ar valiklis nepalieka ant 
plytelių dėmių ir jų neblukina. Vengti aukšto slėgio vandens valymo, ypač ant balkonų ir terasų. Vietoj to siūloma 
naudoti šepečius ir kempines. Nuskalavimui naudoti kaip įmanoma mažiau vandens. 
Būtina patikrinti viso paviršiaus siūlių glaistą, ar jis nesutrūkinėjęs, neištrupėjęs, nenusidėvėjęs ir neatsiradę jokių 
defektų, pvz. skylučių. Visą pažeistą glaistą reikia išvalyti ir pakeisti. Naujam cementiniam glaistui būtina leisti visiškai 
sukietėti pagal gamintojo instrukciją. Jei paviršiuje neįrengtos elastingos siūlės, rekomenduojama jas suformuoti 
(maždaug kas 10-15 m2, arba kas 8 m, jei plotas siauras ir ilgis). 
Būtina pašalinti visus pelėsio paveiktus ar nusidėvėjusius sandariklius ir pakeisti juos naujais. 
 

Gruntavimas 
Siekiant pagerinti paviršiaus sukibimą su danga, plyteles ir glaistą reikia nuplauti su sukibimą gerinančiu gruntu 
NEOSIL BOND. Gruntas dengiamas švariu ir sausu audiniu, įmirkytu NEOSIL BOND. Visas paviršius įtrinamas 
sukamaisiais judesiais. Audinį reikia dažnai keisti. Svarbu nepalikti nepadengtų plotų.  
Apytikslės NEOSIL BOND sąnaudos - 50 gr/m2 vienam sluoksniui. 
Po to, praėjus maždaug 2 valandoms ir idealiu atveju – ne daugiau kaip 6 valandoms, ypač tuo atveju, jei siūlės buvo 
naujai pergruntuotos, rekomenduojama voleliu padengti skaidrią alifatinę poliurėją NEODUR POLYUREA M, skiestą 
apie 60% su tirpikliu NEOTEX PU 0413. 
Apytikslės NEODUR POLYUREA M sąnaudos - 50 gr/m2 vienam sluoksniui. 
 

Dengimas 
Padengus sukibimą gerinantį sluoksnį NEOSIL BOND (po maždaug 2 valandų ir idealiu atveju – ne daugiau kaip po 
6 valandų) arba NEODUR POLYUREA M (po maždaug 2 valandų), dengiamas skaidri elastinė alifatinė poliurėjos 
danga NEODUR FT CLEAR. Danga dengiama neskiesta voleliu arba šepečiu. 
Tinkamais santykiais sumaišomi komponentai A ir B (1:1 pagal svorį). Mišinys maišomas lėtaeigiu elektriniu 
maišytuvu 2-3 minutes, kol taps vienalyčiu. Mišinys trumpam (maždaug 1 minutei) paliekamas talpoje ir po to greitai 
dengiamas ant paviršiaus, kol mišinys nepradėjo kietėti talpoje, atsižvelgiant į nurodytą mišinio sunaudojimo laiką. 
Po 5 valandų (prie +25°C, RH 50%) rekomenduojama dengti antrą sluoksnį NEODUR FT CLEAR voleliu arba 
šepečiu. Dengiant antrą sluoksnį laikytis aukščiau nurodytos procedūros. 
Siekiant suformuoti neslidų paviršių, rekomenduojama padengti papildomą ploną sluoksnį NEODUR FT CLEAR, 
sumaišytą su 1,5-2,5% (pagal svorį) NEOTEX ANTSKID M. 
Svarbu: 
NEODUR FT CLEAR 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. 
Ant vertikalių paviršių reikia atidžiai padengti reikiamą dangos kiekį sutepant daugiau sluoksnių. 
Ant kiekvienas sekantis NEODUR FT CLEAR sluoksnis dengiamas statmenai ankstesniajam. 
Jei praėjo daugiau nei 24 valandos po NEOSIL BOND padengimo, reikia padengti dar vieną jo sluoksnį. 
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Jei po NEODUR FT CLEAR padengimo praėjo daugiau nei 24 valandos, prieš dengiant sekantį sluoksnį 
rekomenduojama pašiaušti ankstesnį sluoksnį, kad nekiltų sukibimo problemų. 
NEODUR FT CLEAR negalima dengti storesniu sluoksniu nei 400 gr/m2 sąnaudomis. 
Šios sistemos negalima naudoti, jei plytelės arba glaistas anksčiau buvo padengtas siloksanu, silikonu ar kitais 
vandenį atstumiančiais impregnantais. 
Nerekomenduojama NEODUR FT CLEAR dengti ant marmuro. 
Bet kokiu atveju prieš naudojimą, rekomenduojama NEODUR FT CLEAR padengti ant nedidelio ploto (plytelės ir 
glaisto), siekiant patikrinti poveikį. 
Įrankiai ir dėmės valomi NEOTEX PU 0413 iškart po panaudojimo. Sukietėjęs produktas nušveičiamas 
mechaniškai. 
 

Priežiūra 
Danga visiškai sukietėja per maždaug 7 paras po galutinio 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, NEODUR FT CLEAR sluoksnis atsargiai pašalinamas šepečiu ir mentele. Dengiant 
remontinį sluoksnį būtina laikytis paviršiaus paruošimo nurodymų. Paviršiams, kurie jau padengti NEODUR FT 
CLEAR ir dangą norima atnaujinti, rekomenduojama švelniai pašiaušti ją švirtiniu popieriumi arba šveičiamąja 
kempine ir gerai nuvalyti. Remontuojant rekomenduojama dengti ne tik probleminę vietą bet ir visą plotą, kad 
susiformuotų vienalytė danga. Nauja danga turi būti neplonesnė nei ankstesnioji. 
Rekomenduojama kartais nuplauti dangą vandens srove, jei reikia, naudojant ploviklį, ypač jei ant paviršiaus 
susikaupė didelis kiekis nešvarumų, dulkių ar kitų teršalų. 

 
Sąnaudos 
700 gr/m2 2 sluoksniams. 
 

UFI kodai 
A komponentas: 9740-202U-W00D-8TA8; B komponentas: Y940-J0S8-600W-W4WA 
 

Pakuotė ir sandėliavimas 
8 kg  arba 2 kg pakuotė (A ir B komponentai reikiamomis proporcijomis). Produktas galioja 1 metus sandarioje 
pakuotėje, saugant nuo šalčio ir tiesioginės saulės šviesos. 
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ΕΝ 1504-2 
Neodur FT Clear 

Paviršių apsaugos danga 

Laidumas CO2 SD>50 m 

Laidumas vandens garams Klasė I 

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. 


