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VIMAPUR VARNISH-W 
Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό βερνίκι δύο συστατικών 

 
 
 
Ιδιότητες 

 
Το VIMAPUR VARNISH-W είναι ένα διαφανές πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό βερνίκι 
δύο συστατικών. 
Περιέχει φίλτρα UV και παρέχει μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, άρα δεν 
κιτρινίζει σε βάθος χρόνου. 
Προσδίδει στις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται μια ματ εμφάνιση. 
 

Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε κλειστούς χώρους διότι δεν έχει την οσμή των 
διαλυτών. 
 

Σφραγίζει πορώδη υποστρώματα προσφέροντας : 
 άριστη πρόσφυση 
 υψηλές μηχανικές αντοχές  
 στεγανότητα 

 
Εφαρμογές  

 
Το VIMAPUR VARNISH-W εφαρμόζεται σαν τελική, προστατευτική επίστρωση σε 
επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονίας, πέτρας, διακοσμητικών τούβλων, ξύλου. 
Προσφέρεται για εφαρμογή πάνω σε έγχρωμες-πατητές τσιμεντοκονίες, όταν δεν είναι 
επιθυμητή γυαλιστερή εμφάνιση και δεν υπάρχει καλός εξαερισμός του χώρου κατά 
την εξέλιξη των εργασιών. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Πυκνότητα  Συστατικά Α + Β : ~ 1,0 kg/L 
Αναλογία ανάμιξης (Α:Β)                 9 : 1  
Θερμοκρασία εφαρμογής 12 - 35ο C 
Χρόνος κατεργασίας (Α+Β) - Pot life    1,5 h σε + 12ο C 

1    h σε + 25ο C 
Χρόνος στεγνώματος 2 - 2,5 h σε + 25ο C 
Χρόνος επαναβαφής 28 h σε + 12ο C 

24 h σε + 25ο C 
Βατότητα  28 h σε + 12ο C 

24 h σε + 25ο C 
Χρόνος σκλήρυνσης 7 ημέρες σε + 25ο C 
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Τρόπος χρήσης  

 
Υπόστρωμα 
 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι γερό, καθαρό από σκόνες, λάδια και γενικά από 
ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του υλικού. Σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει τον πολυμερισμό του υλικού είναι η υγρασία του υποστρώματος (≤ 4%) και 
η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος (≤ 65%). 
Σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από την ανερχόμενη 
υγρασία. 
 

Προσοχή! Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί εμποτισμός του υποστρώματος με 
σιλοξονικά υλικά, δεν πρέπει να εφαρμόζεται το VIMAPUR VARNISH-W. 
 
Αστάρωμα 

 

Στην περίπτωση εφαρμογής του VIMAPUR VARNISH-W σαν τελική προστασία  
πατητής τσιμεντοκονίας θα πρέπει η επιφάνεια να ασταρώνεται προηγουμένως με 
το πολυουρεθανικό αστάρι νερού VIMAPUR PRIMER-W. Η εφαρμογή του βερνικιού 
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά 4 ώρες. 
 
Ανάμιξη    
 

Τα δυο συστατικά αναμιγνύονται σε ένα καθαρό δοχείο, όπου αδειάζεται όλο το 
περιεχόμενο των συσκευασιών Α και Β. Η διάρκεια ανάμιξης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 λεπτά. 
Πριν την εφαρμογή προηγείται ένας χρόνος αναμονής 5 λεπτών περίπου. Το πρώτο 
χέρι εφαρμόζεται αραιωμένο με καθαρό νερό έως 15%. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται 
χωρίς αραίωση μετά 24 ώρες.  
Η εφαρμογή γίνεται με ρολό ή πινέλο σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 
 
Κατανάλωση  
 

0,12 - 0,16 kg/m2 ανά στρώση. 
 
Καθαρισμός εργαλείων  
 

Αμέσως μετά την εφαρμογή με καθαρό νερό. 
 
Αποθήκευση 
 

Συστατικό Α : 2 έτη εφόσον το υλικό διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 
αποθηκευμένο σε χώρους προστατευμένους από παγετό, υγρασία και υψηλές 
θερμοκρασίας (> 350 C). 
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Συστατικό Β : 6 μήνες εφόσον το υλικό παραμένει ερμητικά κλειστό στην αρχική 
συσκευασία του. Το υλικό πολυμερίζεται εύκολα υπό την επίδραση της υγρασίας του 
περιβάλλοντος. 
 
Προφυλάξεις  
 

Το VIMAPUR VARNISH-W είναι ακίνδυνο για την υγεία μετά τη σκλήρυνσή του. Πριν 
την εφαρμογή πρέπει να μελετηθούν οι ενδείξεις κινδύνου και οι οδηγίες προφύλαξης 
που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


