
         
 

 

 

Fişă tehnică 

VARNISH-PU 2K 
Lac poliuretanic bicomponent, transparent 
 
 

Propriet ăţi 
 
VARNISH-PU 2K este un lac poliuretanic alifatic 
bicomponent, transparent. Membrana pe care o 
formează este etanşă, rezistentă la radiaţia UV, 
nu se îngălbeneşte şi dispune de foarte bune 
rezistenţe mecanice şi chimice. 
Conferă următoarele avantaje: 
• Aplicare uşoară.  
• Rezistenţă la radiaţia UV şi la condiţiile 

atmosferice (ploaie, îngheţ). 
• Rezistenţă la materialele de curăţare, la uleiuri, 

apă de mare, alcalii. 
• Este permeabil la vaporii de apă. 
• Suprafaţa este accesibilă pentru pietoni şi 

pentru vehicule uşoare. 
 
Este certificat cu marcajul CE, ca produs pentru 
protecţia suprafeţelor de beton, în conformitate cu 
standardul ΕΝ 1504-2. 
 

Domenii de aplicare 
 
VARNISH-PU 2K este indicat pentru 
impermeabilizarea şi protecţia:  

• Mortarului de modelaj 
• Betonului 
• Pietrei naturale 
• Lemnului 
• Suprafeţelor metalice 
• Vopselelor epoxidice, de exemplu ca lac de 

protecţie pentru EPOXYCOAT-S la piscine. 
Conferă rezistenţă la albirea şi la decolorarea 
provocate de radiaţia solară. 

 
Caracteristici tehnice 

 
1. Propriet ăţile produsului în form ă fluid ă 

Formă:                      răşină poliuretanică 
     bicomponentă  
Culoare:                 transparent, strălucitor 
                                           (gloss) sau mat  
Densitate (Α+Β Gloss):      0,95 kg/l 

Vâscozitate (Gloss):          128 mPa·sec   
                                          (la +23ºC) 

Densitate (Α+Β Mat):        0,98 kg/l 

 
Vâscozitate (Mat):             400 mPa·sec   
                                          (la +23ºC) 

Proporţie de amestec (Α:Β): 100:30 la greutate 

Timp de viaţă în recipient:   1,5 h (la +23ºC) 

 

2. Propriet ăţile membranei 

Rezistenţă la tracţiune:       38 N/mm2                    
(ASTM D412) 

Etanşeitate:               5 atm                       
(DIN 1048) 

Absorbţie capilară  
de apă:    0,02 kg/m2·h0,5 
(ΕΝ 1062-3, cerinţă  
ΕΝ 1504-2: w < 0,1) 

Permeabilitate la CO2:         Sd > 50m 
(EN 1062-6) 

Permeabilitate la 
vaporii de apă:   Sd = 0,27 m  
(EN ISO 7783-2,  
permeabil la vaporii de 
apă Class I, Sd < 5 m) 

Aderenţă la beton:   2,9 Ν/mm2 
(EN 1542)   

Îmbătrânire artificială:        Rezistă (nu apar   
(ΕΝ 1062-11,                     umflături, fisuri sau                                 
după 2000h)                      dezlipiri)                       

Rezistenţă la foc:               clasa F                    
(EN 13501-1) 

 
Mod de utilizare 

 
1. Suportul  

Suportul trebuie să fie complet uscat şi lipsit de 
materiale friabile, praf, grăsimi, poluanţi etc. 
 
2. Amestecul  
Componentele A (răşină) şi B (întăritor) sunt 
ambalate în recipiente cu proporţia de amestec 
prestabilită. Componentul B se adaugă complet în 
componentul A. Amestecul celor două componente 
se face timp de circa 2-3 minute cu un malaxor cu 
turaţie redusă (300 rotaţii pe minut). Este important 
ca amestecul să se efectueze şi pe pereţii şi pe 
fundul recipientului, pentru ca întăritorul să fie 
repartizat uniform. Se recomandă ca în continuare 
amestecul să fie lăsat câteva minute înainte de 
aplicare, pentru eliminarea bulelor de aer formate 
în timpul amestecului. 
 



 
 
 
 

 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. 

 

 
 
3. Aplicarea – Consumul 

VARNISH-PU 2K se aplică în două –trei straturi, cu 
trafaletul sau cu bidineaua. Fiecare strat următor se 
aplică în 24 de ore după cel precedent, în funcţie de 
condiţiile atmosferice. 
 
Consumul: 70-120 g/m2 per strat, în funcţie de 
absorbanţa suportului. 
 
Uneltele vor fi curăţate cu solventul special SM-16, 
cât timp VARNISH-PU 2K este încă proaspăt. 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 1 şi 5 kg. 
 

Timp de via ţă - Depozitare 
 
24 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajul iniţial 
sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi de radiaţia 
solară. Temperatura recomandată de depozitare: 
de la +5°C până la +35°C. 
Se recomandă ca componentul B să fie păstrat în 
ambalajul iniţial sigilat ermetic, dat fiind faptul că în 
contact cu umezeala din atmosferă poate să 
polimerizeze. 
 

Observa ţii 
 
• Suprafeţele cu umezeală oclusă trebuie să fie 
uscate complet înaintea aplicării lacului VARNISH-
PU 2K. 
• Aplicarea pe sisteme epoxidice trebuie efectuată 
după 1-2 zile de la aplicarea acestora şi după 
uscarea lor. 
• În cazul aplicării la piscine, umplerea piscinei cu 
apă se va face după 7 zile de la aplicarea lacului 
VARNISH-PU 2K. 
• Suprafeţele pe care au fost aplicate cândva 
anterior impregnanţi hidrofugi ar putea să creeze 
probleme pentru aderenţă. Se recomandă ca mai 
întâi să se efectueze o aplicare de probă, pentru a 
fi siguri că aceste suprafeţe sunt adecvate pentru 
aplicare. 
• Temperatura pe durata aplicării şi întăririi 
materialului trebuie să fie de +8ºC până la +35ºC. 
• Umezeala suportului trebuie să fie < 4%, iar 
umezeala din atmosferă < 65%. O umezeală 
atmosferică ridicată poate influenţa polimerizarea 
lacului VARNISH-PU 2K. 

 
 
• Dacă se prevăd  temperaturi < +8ºC sau 
eventuale ploi în următoarele 48 de ore, aplicarea 
trebuie amânată. 
 

Compu şi organici volatili (COV) 
 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, 
tabel A), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria i, tipul D, este 500g/l (2010) pentru 
produsul gata preparat. 
Produsul VARNISH-PU 2K gata preparat are un 
conţinut maxim de COV < 500g/l. 
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EN 1504-2 

DoP No.: VARNISH-PU 2K/1812-01 

Surface protection products 
Coating 

 
Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm2 

Artificial weathering: Pass 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.4 


