
 
 

Neodur® Stone Varnish 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e no conhecimento da 

NEOTEX® SA. É prestado como um serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, 

como fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. 

Como resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica 

não foi modificada por uma edição mais recente. 

 

Verniz acrílico puro monocomponente de base solvente, 

adequado para pedras e betão estampado 

Utilização  Neodur® Stone Varnish é adequado para penetrar e vedar pedras porosas e 
superfícies de betão estampado. É ideal para evitar a criação de pó em 
pavimentos de betão. 

Propriedades - 
Vantagens 

• Penetra em profundidade 

• Alta resistência aos raios UV, não amarelece (contém filtros ultravioleta) 

• Potência a aparência natural da superfície 

• Secagem rápida 

• Fácil aplicação 

• Ideal para aplicação no interior e exterior 

• Impermeabiliza a superfície, protege da poluição atmosférica e crescimento 
de musgos 

Caraterísticas Técnicas   
 

Aparência Transparente, acabamento acetinado 

Densidade 0,90 kg/l 

Consumo  120-140ml/m2 para uma camada (dependendo da absortividade do 

substrato) 

Tempo de secagem  1 hora (+25ºC) 

Secagem entre camadas  3 horas (+25ºC), dependendo da humidade do ar 

Temperatura de aplicação 

Tensão de adesão 

> +100C  

≥ 2 N/mm2  

Instruções de 
utilização 

Preparação da superfície: 

Pedra/pavimento de betão existente: A superfície também deve estar livre de pó, 

sujidade, substâncias gordurosas e oleosas. Deve ser escovado, esmerilado ou 

limpo com jato e em seguida com aspirador de pó. O teor de humidade da 

superfície deve ser <4%. 

Betão estampado: O teor de humidade superficial deve ser <4% e permitir no 

mínimo 7 dias entre a aplicação do novo betão estampado e a pintura com o 

produto. 

Aplicação: Neodur® Stone Varnish é aplicado em uma camada com trincha, rolo 

ou pistola airless sem diluição. Uma segunda camada é aplicada se necessário, 

quando a porosidade do substrato é alta. 

Manutenção: A melhor maneira de limpar o sistema curado é esfregar a superfície 

com sabão neutro e água ou um detergente neutro. Alguns produtos de limpeza 

podem afetar a aparência do pavimento instalado. Teste primeiro o detergente 

numa pequena área, garantindo que não danifica a superficie. 
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Notas Especiais ➢ Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação prolongam o 

tempo de secagem, etc. 

➢ Não deve ser aplicado em superfícies que tenham sido pintadas 

anteriormente com materiais à base de silicone ou ceras. 

➢ Neodur® Stone Varnish é um selante penetrante. Normalmente, uma 

camada é suficiente para proteger o substrato. 

Embalagem Latas 4L, 1L. 

Limpeza de 
ferramentas 

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com solvente Neotex® 

1021. 

Removedor de 
manchas 

Use o solvente mencionado acima quando a mancha ainda estiver fresca e 

humida. Em caso de manchas endurecidas, utilize meios mecânicos. 

Condições de 
armazenamento 

O produto pode ser utilizado por 2 anos (+5ºC a +45ºC) quando mantido fechado 

na embalagem original, ao abrigo do gelo e da luz solar direta. 


