
Technický list

VARNISH-PU 2K 
Transparentný, 2-zložkový, polyuretánový lak

Popis 

VARNISH-PU 2K je transparentný, alifatický, 
dvojzložkový polyuretánový lak. Vytvára 
vodotesný povrch odolný proti UV žiareniu, 
nežltne a má veľmi dobrú mechanickú a 
chemickú odolnosť. Ponúka nasledujúce 
výhody: 
• Jednoduchá aplikácia.
• Odolnosť voči UV a poveternostným

vplyvom (dážď, mráz).
• Odolnosť voči čistiacim prostriedkom,

olejom, morskej vode, zásadám.
• Priepustnosť pary.
• Odolnosť voči chôdzi a prevádzke ľahkých 

vozidiel.

Certifikovaná s označením CE ako povlak pre 
ochranu povrchu betónu, v súlade s STN EN 
1504-2.

Oblasť použitia
VARNISH-PU 2K je vhodný pre hydroizoláciu 

a ochranu
• Dekoračnej cementovej malty.
• Betónu
• Prírodného kameňa
• Dreva
• Kovových povrchov
• Epoxidových farieb. Zaisťuje odolnosť

proti kriedovaniu a zafarbeniu 
spôsobenému UV žiarením.

Technické údaje

1. Vlastnosti výrobku v tekutej forme
Forma: 2-zložková, 

polyuretánová živica
Farba: transparentná 

(lesklá alebo matná) 

Hustota (A+B lesklá):     0.95 kg/l 

Viskozita (lesklá): 128 mPa·sec  
(pri +230C) 

 0.98 kg/l Hustota (A+B matná): 

Viskozita (matná):      400 mPa·sec  
(pri+230C) 

Pomer miešania
(A:B): 

Doba spracovateľnosti: 
10:3 hmotnosti   

1.5 h (pri +230C) 

2. Vlastnosti vytvrdnutej membrány
 38 N/mm2 Pevnosť v ťahu: 

(ASTM D412) 

Nepriepustnosť vody:     5 atm 
(DIN 1048) 

 0.02 kg/m2·h0.5 Kapilárna absorpcia: 
(EN 1062-3,  

EN 1504-2: w < 0.1) 

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

 Sd = 0.27m 
Priepustnosť 
vodnej pary:      
(EN ISO 7783-2, 
priepustná,      
Class I < 5m) 

Priľnavosť:  2.9 N/mm2 
(EN 1542) 

Umelé starnutie: 
(EN 1062-11,      
po 2000h)      

Prešiel 

 Euroclass F Reakcia na oheň: 
(EN 13501-1) 

Návod na použitie

1. Podklad
Podklad musí byť suchý, čistý, bez mastnôt, 
uvoľnených častíc, prachu atď.

2. Miešanie
Zložky A (živica) a B (tužidlo) sú balené v 
dvoch oddelených nádobách v správnom
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pomere miešania. Zložka B sa pridá do zložky 
A v pomere 3:10(B:A). Výslednú zmes  treba 
dôkladne premiešať po dobu asi 2-3 minút 
ručne alebo  miešadlom(300 otáčok za 
minútu). Je dôležité dôkladne premiešať zmes 
v blízkosti stien a dna nádoby, aby sme 
dosiahli rovnomerný rozptyl tvrdidla. 
Odporúča sa nechať výslednú zmes  pár 
minút odležať aby vyšiel vmiešaný vzduch. 

3. Aplikácia - spotreba
VARNISH-PU 2K sa nanáša štetcom alebo 
valčekom v 2-3 vrstvách. Vždy je potrebné 
zarobiť si zmes pre každú vrstvu osobitne 
podľa inštrukcií v bode 2.(Miešanie). Do zmesi 
pre prvú vrstvu odporúčame pridať 
polyuretánové riedidlo  SM-16 alebo iné 
polyuretánové riedidlo v pomere 
1:10(riedidlo:varnish). Do ďalších vrstiev už 
riedidlo nepridávame. Ďalšiu vrstvu nanášame 
keď je predchádzajúca vrstva takmer 
vytvrdnutá, ale zároveň ešte jemne lepkavá 
maximálne však do 24 hodín od aplikovania 
predchádzajúcej. 

Sporeba: 70-120 g/m2 na vrstvu, v 
závislosti od pórovitosti podkladu
Nástroje čistíme riedidlom SM-16, pokiaľ ešte 
VARNISH-PU 2K nezashol.

Balenie

1 kg a 5 kg nádoby.

Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní 
v pôvodných, uzavretých obaloch, v miestach 
chránených pred vlhkosťou, mrazom a 
priamym slnečným žiarením. Doporučená 
teplota skladovania: od +5°C do +35°C.

Zložka B sa odpurúča skladovať v tesne 
uzavretom pôvodnom obale, lebo ak príde do  
kontaktu s okolitou vlhkosťou stvrdne.

Poznámky 

• Plochy s vlhkosťou, musia byť pred
aplikáciou VARNISH-PU 2K úplne
vysušené.

• Aplikácia na epoxidových systémoch musí
byť vykonaná najskôr 1-2 dni po ich
aplikácií,za predpokladu, že sú už vysušené

• Pri použití v bazénoch, môže byť naplnený
vodou najskôr 7 dní po aplikácii

• Na plochách, kde boli použité vodovzdorné
impregnácie v minulosti môže nastať
problém s priľnavosťou. Odporúča sa
najprv vykonať skúšobnú aplikáciu, za
účelom overenia kompatibility podkladu.

• Teplota pri aplikácii a tvrdnutí výrobku by
mala byť medzi +8°C a +35°C.

• Obsah vlhkosti podkladu musí byť pod 4%
a okolitej vlhkosti pod 65%. Vysoká okolitá
vlhkosť môže negatívne ovplyvniť
vytvrdzovanie VARNISH-PU 2K.

• Ak sa očakáva, že teplota bude nižšia ako
+8°C, alebo je možnosť dažďa počas
nasledujúcich 48 hodín, musí byť aplikácia
odložená.

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42/ES (príloha II, 
tabuľka A), je maximálny povolený obsah 
VOC pri výrobku podkategóriu j, typ SB 500 
g/l (2010) pre produkt ready-to-use. Varnish-
PU 2K obsahuje maximálne 500 g/l VOC.
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EN 1504-2 

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

Produkt povrchovej ochrany 
Povlak 

Priepustnosť CO2: Sd > 50m 

Priepustnosť vodných pár: Class I 

(priepustný) 

Kapilárna absorpcia: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Priľnavosť: ≥ 0.8 N/mm2 

Umelé starnutie: Prešiel

Reakcia na oheň: Euroclass F 

Nebezpečné látky v súlade s 5.4 
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