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Neodur®Varnish W Mat

-Neodur®Varnish W Mat là sơn dầu bóng PU trong suốt, gốc nước, hai thành phần, được lưu hóa với 

polyisocyanat.

- Được khuyên dùng làm lớp dầu bóng bảo vệ sau lớp vữa xi măng màu trang trí, đá, bề mặt gỗ và sàn gốc 

xi măng. Nó thân thiện môi trường và người sử dụng và thích ứng cho khu vực yêu cầu không mùi dung môi.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

ĐẶC TÍNH/ƯU ĐIỂM

- Cường độ cao

- Bám dính chắc

- Độ cứng rất cao

- Chịu mài mòn

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Định mức tiêu thụ: 125gr/m2trên bề mặt được chuẩn bị chuẩn

o
Nhiệt độ thi công: 12-35oC

Tỷ trọng: 1,01 kg/l

Đông cứng hoàn toàn: 7 ngày ở 25oC

Chịu mài mòn: 30 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)

Cường độ bám dính (EN 13892-8): ≥2, 5 Ν/mm2

Chịu nhiệt độ thay đổi: -30°C đến +80°C (tải khô)

Độ dày màng khô: 64μm (1 lớp)

o

Tỷ lệ pha trộn: 9A:1B

-Độ bền chống phong hóa lâu dài

- Chống vàng hóa rất tốt

-Chịu tia cực tím

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt cần phải sạch và khô hoàn toàn, không bụi, đất, dầu, mỡ. Trước khi thi công, trộn kĩ hai thành phần

 với nhau trong khoảng 3 phút và lăn/quét sau khi trộn được 5 phút. Pha với 15 -20% nước. Khi được ứng 

dụng làm lớp dầu bóng bảo vệ cho lớp vữa láng xi măng trang trí, bề mặt nên được quét lót trước đó 4 giờ 

bằng Neodur® Varnish PR.



ESTABLISHED IN 1959

www.neotex.gr   e-mail:neotex.gr
CONSTRUCTION CHEMICALS

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

ESTABLISHED IN 1959

www.neotex.gr   e-mail:neotex.gr
CONSTRUCTION CHEMICALS

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur®Varnish W Mat

Lưu ý

-Không thi công sản phẩm trong điều kiện ẩm ướt hoặc dự báo ẩm ướt trong thời gian lớp màng sơn ninh kết. 

Không thi công sản phẩm khi nhiệt độ không khí <120C, độ ẩm bề mặt >4% và độ ẩm không khí >65%. 

-Bề mặt cần được bảo vệ khỏi độ ẩm gia tăng.

-Bê tông mới phải được lưu hóa ít nhất 4 tuần trước khi ứng dụng sản phẩm.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa ngay bằng nước sau khi sử dụng

Tẩy vết bẩn: Dừng nước rửa sạch khi vật liệu còn tươi và ẩm. Khi đã đông cứng, tẩy sạch bằng biện pháp

 cơ học.

Thời gian sống

Nhiệt độ Thời gian

+12°C 1,5 giờ

+25°C 1 giờ

 Lớp phủ

Nhiệt độ Thời gian

+12°C 28 giờ

+25°C 24 giờ

Nhiệt độ Thời gian

+12°C 28 giờ

+25°C 24 giờ

 Có thể bước lên

ĐÓNG GÓI

Bộ 3kg, 1kg

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- Neodur®Varnish W Mat thành phần A: Tối thiểu 2 năm khi được bảo quản nguyên bao gói, tránh sương giá, 

ẩm và ánh nắng.

-Neodur®VarnishWMat thành phần B: 6 tháng khi còn nguyên thùng
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