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Neodur ® FT Clear
Vecni polyurea aliphatic 2 thành phần, trong suốt, lý tưởng cho việc chống thấm bề mặt lát gạch
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Lĩnh vực ứng dụng
Neodur® FT Clear là một loại vecni polyaspartic đàn hồi có thể quét, trong suốt,
được sản suất bằng công nghệ tiên tiến. Lý tưởng cho chống thấm mái và
ban công được lát gạch. Nó cung cấp độ bền cơ học cao và khả năng chống
bức xạ UV lâu dài mà không bị ố vàng.

Đặc tính
- Chịu mài mòn và ứng suất cơ học cao
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- Không hấp thụ nước
- Khả năng kháng tia UV cao, không ngả màu sau nhiều năm
- Đặc tính kết liền vết nứt
- Nhanh khô

Đặc điểm kỹ thuật
Hình thức: Trong suốt
Tỷ trọng: (25°C)1,04±0,01g/cm3
Tỷ lệ pha trộn (trọng lượng): 1:1
Tiêu thụ: 700gr/m2 (2 lớp)
Thời gian sống: (+25°C)30 phút
Thời gian khô: (+25°C)5 giờ
Thời gian đông cứng: (+25°C)7 ngày
Nhiệt độ sử dụng: -35°C tối thiểu / +60°C tối đa
Giãn dài (ASTM D412, +25°C): 200%
Độ ẩm bề mặt: <4%
Độ cứng Shore D (EN ISO 868:2003/ASTM 2240): 25
Độ bền căng (ASTM D412, +25°C): 22MPa
Chịu mài mòn: 80mg (thử nghiệm CS 10/1000/1000, ASTM D4060)

www.neotex.vn

R

R

ESTABLISHED IN 1959
CONSTRUCTION CHEMICALS
www.neotex.gr e-mail:neotex.gr

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482
THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur ® FT Clear
Vecni polyurea aliphatic 2 thành phần, trong suốt, lý tưởng cho việc chống thấm bề mặt lát gạch

R

Hướng dẫn sử dụng
Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt dưới gạch phải khô. Trường hợp mặt dưới gạch ẩm, nên lắp quạt thông gió trước khi thi công.
Các bề mặt phải nhám (không mịn) và khô hoàn toàn, không bám bụi bẩn, đất, dầu mỡ và các chất nhờn.
Trong trường hợp gạch bóng, cần phải mài gạch và loại bỏ màng keo. Đối với gạch bóng mờ, bề mặt phải được xử lý
bằng Neosil® Bond để cải thiện độ bám dính của lớp vật liệu sau. Đối với các ứng dụng mà vữa gạch mới (dưới 1 năm),
cần sử dụng Neodur® Polyurea M làm lớp lót, pha loãng với Neotex® PU 0413 (50-60%) với mức tiêu thụ 50gr/m2.
Nếu gạch không được lát mới, thì sau khi xử lý bằng Neosil® Bond, Neodur® FT Clear có thể được thi công trực tiếp
thành hai lớp.
Thi công: Sau khi trộn lẫn và khuấy kỹ các thành phần A & B theo tỷ lệ thích hợp, hỗn hợp được thi công lên bề mặt và
san đều bằng chổi hoặc con lăn.
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Ghi chú đặc biệt
Neodur® FT Clear không nên được thi công ở nhiệt độ dưới + 5°C.
Neodur® FT Clear không thích hợp cho sản xuất thảm đá.
Vệ sinh dụng cụ: Ngay sau khi sử dụng bằng Neotex® 1021.
Đóng gói: Bộ (Α+Β) 8kg, 2kg
Bảo quản: 1 năm nếu được bảo quản nguyên bao gói, tránh ánh nắng và sương giá.
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