
Neodur® 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 de poliuretano transparente bicomponente 

Descrição do 
produto 

Neodur® Varnish (brilhante ou mate) é um verniz brilhante de PU de base 
solvente, bicomponente curado com poliisocianatos alifáticos, adequado para a 
proteção e decoração de várias superfícies. Ele contém filtros UV.  

Campos de utilização 
• Proteção de betonilhas decorativas de cimento, superfícies metálicas, 

cimento, pedra, poliéster, pavimentos industriais e construções em zonas 
adjacentes ao mar.  

• Pode ser aplicado em duas demãos como verniz protetor após tintas epóxi 
para piscinas, oferecendo durabilidade e proteção UV, atrasando o 
surgimento de “chalking” (especialmente em piscinas é proposta a versão 
brilhante). 

Propriedades -
Vantagens 

• Resistência ao amarelecimento e estabilidade aos UV duradoura 

• Excelente adesão e dureza 

• Excelente retenção do brilho mesmo após vários anos 

• Pode ser aplicado sobre piscinas sobre Neopox® Pool, permitindo proteção 
aos UV e aumentando a durabilidade da pintura epóxi, atrasando o 
surgimento de “chalking” 

Caraterísticas Técnicas 

Consumo  130gr/m2 em superfícies devidamente preparadas 

Temperatura de aplicação 

Densidade 

 +12ºC até +35ºC 

Componente A:0,98-1,02kg/L, Componente B: 1,01kg/L 

Brilho 60o (brilhante)  90 

Brilho 60o (mate)  18 

Relação de mistura (brilhante)  3,6A:1,4B 

Relação de mistura (mate) 
 

3,8A:1,4B 

 
Endurecimento total VOC 

(Categoria AiD) 

 
7 dias a +25ºC 

Revestimentos especiais de dois componentes (limite VOC 
2010: 500 g / lt). Pronto para usar: <498 g/lt 

Resistência à abrasão  42 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 

Tensão de adesão (EN 13892-

8) 

≥2, 5 Ν/mm2
 

Resistência à mudança de 

temperatura 

-30°C up to +80°C (carga seca) 

Flexibilidade  PASS (ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel) 
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Instruções de 
utilização 

A superfície deve estar limpa, isenta de pó, gorduras, partículas soltas e vernizes 
ou primários antigos com meios mecânicos ou químicos. Superfícies onde foram 
aplicadas impregnações repelentes de água (siloxano ou ceras) no passado 
podem causar problemas de adesão. Após misturar os dois componentes por 3 
minutos, aconselha-se deixar repousar 5 minutos antes da aplicação e, em 
seguida, aplicar o verniz a rolo ou trincha em pelo menos duas camadas. Quando 
aplicado como verniz protetor para betonilhas cimentícias decorativas a 
superfície deve ser imprimada um dia antes, com o primário híbrido Neodur® 
Varnish PR. 

 

Pot Life 
 

Temperatura Tempo 

+12°C 2,5 horas 

+25°C 2 horas 

+30°C 1 hora 

 

Secagem entre demãos 
 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 

 

Transitabilidade 
 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 
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Notas As superfícies devem estar secas durante a aplicação (o teor de humidade do 
substrato deve ser <4% e a humidade relativa do ar <65%). A alta humidade 
atmosférica pode afetar negativamente a cura do verniz.  

Havendo possibilidade de chuva nas próximas 48 horas, a aplicação do verniz deve 
ser adiada. Neodur® Varnish / Neodur® Varnish Mat pode ser diluído com o 
solvente Neotex® 1021. 

Limpeza de 
ferramentas 

Imediatamente após a aplicação com solvente Neotex® 1021 

Embalagem (brilho) Kits de 15kg, 5kg e 1kg em recipientes metálicos 

Embalagem (mate) Kits de 15,6kg, 5,2kg e 1kg em embalagens metálicas 

Estabilidade de 
armazenamento 

Neodur® Varnish / Neodur® Varnish Mat  

Componente A: No mínimo 2 anos se mantido na embalagem original selada, ao 
abrigo do gelo, humidade e exposição solar. 

Neodur® Varnish / Neodur® Varnish Mat  

Componente B: No mínimo 12 meses se mantido na embalagem original selada, ao 
abrigo do gelo, humidade e exposição solar. O componente B deve ser armazenado 
em local absolutamente seco, protegido de geada e humidade. Em caso de contato 
com a humidade, pode ser polimerizado no recipiente. 

 

 


