
Neodur® Varnish Satine 
 

 

Verniz transparente de poliuretano acetinado 

bicomponente, com filtros UV 
 

Descrição Verniz transparente de poliuretano acetinado bicomponente de base solvente 

com filtros UV, curado com poliisocianatos alifáticos, adequado para a 
protecção e decoração de revestimentos de micro-cimento e várias outras 
superfícies de construção 

 

Campos de aplicação • Proteção e decoração de revestimentos de microcimento 

• Protecção e decoração de superfícies cimentícias e metálicas, pedra 

natural, poliéster, pavimentos industriais, epoxi e outros sistemas 

resinosos em áreas interiores e exteriores 

Propriedades- Vantagens •  Proporciona um acabamento acetinado de alta dureza, com aumento        

de antiderrapantes propriedades 

• Contém filtros UV, oferecendo resistência a longo prazo à radiação 
solar e ao amarelecimento 

• Excelentes propriedades de aderência em numerosas superficies 

• Alta resistência aos produtos químicos (ácidos diluídos, álcalis), 
abrasão e resistência mecânica 

• Elevado resultado estético 

Características técnicas 

Relação de mistura A:B (by weight) 38:14 

Brilho (60o) 49 

Resistência à abrasão (Taber Test 

ASTM D4060, CS 10/1000/1000) 
25mg 

Tensão de adesão (EN 1542) ≥2,5Ν/mm² 

Flexibilidade (ASTM D522, 180° bend, 

1/8" mandril) 

Dureza a riscos (Teste do 

esclerómetro - Elcómetro 3092) 

Pass 

7Ν 

Resistência à derrapagem  

(EN 13036-4, wet surface) 21 (PTV) 
 
Resistência à derrapagem (EN 13036-4,  
Superfície molhada com
2,5% c/ adição de Neotex® Antiskid M) >50 (PTV) 

Resistência às temperaturas (carga seca) -30°C min. / +80°C max. 

Consumo ~125 gr/m2 por camada (em superfícies preparadas) 
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Detalhes de cura 

Pot life (RH 50%) 

 
 
 
 
 
 

 
Secagem entre  
demãos (RH 50%) 

 
 
 
 

 
Transitabilidade (RH 50%) 

 
 
 
 
 

Endurecimento total ~ 7 dias 
 

Instruções de 

uso: 

Preparação da superfície: A superfície deve ser estável, limpa, seca, protegida de 

humidade ascendente e livre de pó, gordura e materiais soltos. Quaisquer materiais 

pouco aderentes e revestimentos mais antigos devem ser removidos e a superfície 

deve ser cuidadosamente limpa mecânica ou quimicamente. Dependendo do 

substrato, poderá ser necessária uma preparação mecânica apropriada, a fim de 

suavizar as irregularidades, abrir os poros e criar as condições para a adesão. 

 

Escorvamento: Especialmente no caso de um substrato de microcimento, é 

aconselhável preparar a superfície com a pré-camada híbrida Neodur® Varnish PR 

diluído 25-30% p/p com água. Desta forma, o aspeto natural do revestimento de 

microcimento é mantido na sua maioria, sem escurecer a sua cor ou criar um efeito 

"húmido" após a aplicação de Neodur® Varnish Satine. 

 
Mistura - Aplicação: Os componentes A e B são misturados na proporção pré-

determinada e agitados para aplicação. 3 minutos com um agitador eléctrico de 

baixa velocidade até que a mistura seja homogénea. A superfície é então coberta 

por rolo ou escova. A mistura deve ser deixada para aprox. 5 minutos e depois, o 

verniz é aplicado com rolo ou pincel em pelo menos duas camadas. Para 

propriedades antiderrapantes melhoradas, recomenda-se que a camada final de  

Neodur® Varnish Satine é aplicado após o produto ter sido misturado 1,5- 2,5%                 

p/p com o aditivo antideslizante Neotex® Antiskid M. 

 

Temperatura Tempo 

+12°C 2,5 horas 

+25°C 2 horas 

+30°C 1 hora 

 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 

 

Temperatura Tempo 

+12°C 36 horas 

+25°C 24 horas 
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• Condições de aplicação: Humidade no suporte <4%. Humidade 

relativa do ar <65%. Τemperatura: +12°C min. / +35°C max 

 

• A elevada humidade atmosférica pode afectar negativamente a cura do 

verniz. No caso de aplicações exteriores, a aplicação do verniz deve ser 

adiada se se espera que a chuva ou condições de humidade elevada 

prevaleçam nas próximas 48 horas. 

 

• Neodur® Varnish Satine não deve ser aplicado em superfícies onde no 

passado tenham sido aplicados materiais de impregnação repelentes de 

água (por exemplo, à base de siloxano) 
 

 

 
Instruções 

de limpeza e 

manutenção

Neodur® Varnish Satine pode ser diluído com solvente Neotex® 1021 

 

• Em caso de pequenos derrames e manchas, recomenda-se a sua 

remoção logo que possível, utilizando um pano macio juntamente com 

água morna e limpa (temperatura <+60°C) 

 

• Para a limpeza de manutenção da superfície com pó e sujidade, recomenda-
se a utilização de um aspirador ou de uma vassoura de cerdas macias. 
Deve-se evitar a utilização de escovas duras ou arames para remover as 
manchas. 

 

• Para limpar a superfície de manchas endurecidas, recomenda-se a utilização 
de uma esfregona de espuma dura com uma solução de água e amoníaco 
(3% de diluição). Em seguida, enxaguar com água morna limpa (temperatura 
<+60°C) e secar a superfície com uma toalha macia. 

 

• Em caso de utilização de produtos de limpeza comerciais, recomenda-se a 

utilização de produtos neutros (pH entre 7 e 10). Devem ser evitados sabões 

ou produtos de limpeza multiusos contendo sais solúveis em água ou 

ingredientes nocivos com elevada concentração em álcalis ou ácidos. Seguir 

as recomendações do fabricante no que respeita à diluição óptima com 

água. Em qualquer caso, a primeira vez que um produto de limpeza 

comercial é utilizado, recomenda-se que se faça um ensaio numa pequena 

área superficial.

 
 

 

Limpeza  –  

Remoção de 

manchas 

Imediatamente após a aplicação com solvente Neotex® 1021. No caso de nódoas 

endurecidas, por meio de solvente mecânico.

 
 

 

Compostos 

orgânicos 

voláteis 

(V.O.C.)

Limite V.O.C. de acordo com a Directiva 2004/42/CE da UE para este produto da 

categoria AjSB "Two-Pack reactive performance coatings": 500g/l (Limite 

1.1.2010) Conteúdo V.O.C. do produto pronto a usar <500g/l

 
 

Código UFI Componente A: 7EF0-9073-C009-YENX 

Componente B: SHF0-S0WG-N00S MS80 

Embalagem Kits (A+B) de 15,6kg, 5,2kg e 1kg em latas metálicas 
 

Notas 
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Armazenamento Componente A: 2 anos se mantido na embalagem original selada, protegido da 

geada, humidade e exposição à radiação solar 

Componente B: 12 meses se mantidos na embalagem original selada, protegidos 

da geada, humidade, e exposição à radiação solar. O componente B deve ser 

armazenado num local absolutamente seco, protegido da geada e da humidade. 

Em caso de contacto com a humidade ambiente, pode ser polimerizado dentro do 

recipiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A informação fornecida nesta ficha, relativa às utilizações e aplicações do produto, baseia-se na experiência e conhecimentos da NEOTEX® SA. 

É oferecida como um serviço aos designers e empreiteiros, a fim de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como fornecedor, 

NEOTEX® SA não controla a utilização efectiva do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados da sua utilização. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico que a presente ficha de dados não 

foi modificada por uma edição mais recente. 


