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Descrição do produto  Neodur® Varnish W Mat  é um verniz de poliuretano mate bicomponente de 

base aquosa, curado com polisocianatos alifáticos, adequado para proteção e 
decoração de várias superfícies. 

Campos de utilização Recomendado como verniz protector depois de chorume de cimento decorativo 
colorido, pedra, superfícies de madeira e pavimentos de base cimentício. É 
amigo do ambiente e do utilizador final e é adequado para locais onde os cheiros 
a solvente são indesejáveis. 

Propriedades - 
Vantagens 

➢ Resistência ao amarelecimento e estabilidade aos UV de longa 
duração 

➢ Excelente dureza e propriedades de adesão 

➢ Ideal para aplicações no interior, onde não possam ocorrer 
libertação de solventes 

➢ Fácil aplicação e amigo do ambiente (base aquosa) 

Carateristicas Técnicas   
 

Consumo 125gr/m2  em superfícies devidamente preparadas 

Temperatura de aplicação +12 °C a +35°C 

Densidade 1,01 kg/l 

Relação de mistura 9A:1B 

Brilho (60°) 20GU 

Endurecimento total 

Resistência à Abrasão 

Tensão de adesão (EN 13892-8) 

Resistência à mudança de temperatura 
Espessura da película seca 

7 dias a +25°C  

30 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 

≥2, 5 Ν/mm2 

-30°C até +80°C (carga seca) 

40 μm (numa camada) 

Resistência à derrapagem (EN 13036-4: 
2011) - superfície húmida + 2,5% (por peso) 

Neotex® Antiskid M 

38 escala PTV  

Instruções de 
uso 

A superfície deve estar limpa e absolutamente seca, livre de pó, sujidade e 

substâncias oleosas. Antes de aplicar, misture bem o componente A e o 

componente B durante 3 minutos e aplique com trincha ou rolo, 5 minutos 

após a mistura. Diluir até 20-30% com água. Quando aplicado como verniz 

protetor para betonilhas cimentícias decorativas a superfície deve ser 

previamente imprimada, com o primário híbrido Neodur® Varnish PR. 
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Pot Life 

Temperatura Tempo 

+12°C 1,5 horas 

+25°C 1 hora 

 

  Secagem entre demãos  

Temperatura Tempo 

+12°C 28 horas 

+25°C 24 horas 

  

Transitabilidade 

Temperatura Tempo 

+12°C 28 horas 

+25°C 24 horas 

 

 

Notas ➢ O produto não deve ser usado em condições de humidade. As condições de 

humidade devem prevalecer durante o período de cura da película de tinta. O 

produto não deve ser aplicado em temperaturas atmosféricas <12ºC, humidade no 

suporte >4% e humidade relativa do ar >65%. 

➢ A superfície deve ser protegida do aumento da humidade. 

➢ Aguarde pelo menos 4 semanas entre a fundição de novas estruturas de 

betão e sua pintura com o produto 

➢ No caso de substratos que foram pré-tratados com tintas de impregnação 

hidrorepelentes (à base de siloxano, etc.), o produto não deve ser aplicado 

Limpeza de 
ferramentas 

 

   Use água imediatamente após a aplicação. 

Removedor de 
manchas 

Use água quando a mancha ainda estiver fresca e húmida. Em caso de manchas 

endurecidas, use meios mecânicos. 

Embalagem 
Kits de 1kg, 3kg, 9kg 
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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 efetiva 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.  

 

Condeções de 
armazenamento 

Neodur® Varnish W Mat Componente A: 2 anos, armazenado na embalagem 

original selada, em local absolutamente seco, ao abrigo do gelo, humidade e 

exposição solar 

Neodur® Varnish W Mat Componente B: 6 meses, armazenado na embalagem 

original selada, em local absolutamente seco, protegido de geadas, humidade e 

exposição solar 


