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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

NEODUR VARNISH / 

NEODUR VARNISH MAT 
Skaidrus (blizgus arba matinis) dvikomponentis 
poliuretaninis lakas 
 
NEODUR VARNISH (blizgus arba matinis) – dvikomponentinis 
alifatinis lakas, akrilo-poliuretano pagrindu. Sudėtyje yra UV 
filtrų. Tinkamas cementinių paviršių apsaugai, pvz. 
dekoratyviniam betonui.  

 
Savybės  
Atsparus UV ilgame laikotarpyje. Nepageltonuoja, nepraranda blizgumo net po keleto metų. Suteikia paviršiui 
cheminį atsparumą (skiestoms rūgštims, šarmams) ir didelį mechaninį stiprį bei atsparumą trinčiai. Apsaugo nuo 
vandens įsigėrimo ir pagerina dekoratyvaus cementinio paviršiaus mechanines savybes. Puikiai sukimba su 
paviršiumi, suformuoja stiprią, ilgaamžią, dėvėjimuisi atsparią dangą. Suteikia blizgų arba matinį paviršių 
dekoratyviniams cementiniams paviršiams. 

 
Panaudojimas  
Naudojmas dekoratyvinių cementinių paviršių, metalo, betono, akmens, poliesterio, industrinių grindų ir jūros 
klimato veikiamų konstrukcijų apsaugai. Galima dengti dviem sluoksniais kaip apsauginį laką ant epoksidinių dangų 
baseinuose, suteikiant joms papildomo ilgaamžiškumo ir UV apsaugos, apsaugant nuo skeldėjimo (baseinams 
rekomenduojama blizgi versija). 
 

Dengimas 
Dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas, be sukibimą silpninančių medžiagų tokių, kaip dulkės, tepalai, riebalai 
ir pan. Dengiamas paviršius turi būti sausas (paviršiaus drėgmė <4%, atmosferos drėgmė <65%). Aukšta atmosferos 
drėmė gali neigiamai veikti lako kietėjimą. Jei tikimasi lietaus 48 valandų bėgyje, lako dengimą reikia atidėti. Ant 
paviršių, padengtų vandenį atstumiančiais impregnantais (siloksanu ar vašku), lakas gali blogiau prikibti.  
Tinkamais santykiais sumaišomi komponentai A ir B. Mišinys paliekamas ne mažiau kaip 3 minutėms. 
Rekomenduojama leisti mišiniui susistovėti 5 minutes prieš dengiant laką voleliu arba šepečiu. Lakas dengiamas 
dviem sluoksniais. Kai lakas dengiamas kaip apsauga ant dekoratyvinių cementinių paviršių, juos pirmiausia reikia 
nugruntuoti dieną prieš lako dengimą hibridiniu gruntu NEODUR VARNISH PR. NEODUR VARNISH / NEODUR 
VARNISH MAT laką galima sieksti tirpikliu NEOTEX 1021. Įrankiai valomi iškart po panaudojimo tirpikliu NEOTEX 
1021. 
 

Išeiga 
125 gr/m2 ant tinkamai paruošto paviršiaus. 
 

Pakuotė ir sandėliavimas 
Blizgus: 15 kg, 5 kg  arba 1 kg pakuotė (A ir B komponentai reikiamomis proporcijomis).  
Matinis: 15,6 kg, 5,2 kg  arba 1 kg pakuotė (A ir B komponentai reikiamomis proporcijomis).  
 
NEODUR VARNISH / NEODUR VARNISH MAT komponentas A galioja ne mažiau kaip 2 metus sandarioje 
pakuotėje, saugant nuo šalčio, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos. 
NEODUR VARNISH / NEODUR VARNISH MAT komponentas B galioja ne mažiau kaip 12 mėnesių sandarioje 
pakuotėje, saugant nuo šalčio, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos. Komponentas B turi būti sandėliuojamas 
visiškai sausoje patalpoje, apsaugotoje nuo šalčio ir drėgmės. Kontakte su aplinkos drėgme gali prasidėti produkto 
polimerizacija pakuotėje. 
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Techniniai duomenys 
Tankis (komponento A) 0,98-1,02kg/L 

Tankis (komponento B) 1,01kg/L 

Dangos temperatūrinis atsparumas –30°C ÷ +80°C 

Blizgumas 60° (blizgaus lako) 90 

Blizgumas 60° (matinio lako) 18 

Maišymo santykis (blizgaus) 3,6A:1,4B 

Maišymo santykis (matinio) 3,8A:1,4B 

Dengimo temperatūra +12°C ÷ +35°C 

Visiškas sukietėjimas prie 25°C 7 dienos 

Atsparumas trinčiai (Taber bandymas ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 42 mg 

Sukibimo stipris (EN 13892-8) ≥2,5 Ν/mm2 

Sunaudojimas: 
prie 12°C 
prie 25°C 
prie 30°C 

 
2,5 val 
2 val 
1 val 

Galima dengti antrą sluoksnį: 
prie 12°C 
prie 25°C 

 
36 val 
24 val 

Galima vaikščioti: 
prie 12°C 
prie 25°C  

 
36 val 
24 val 

 


