
 

 

 

PU FINISH-MATTE 

 

 
Membrana Poliuretanica Lichida, Transparenta, Deplin Alifatica, Vascozitate Redusa pt.un 

Finisaj Satinat 
DESCRIERE 
PU FINISH-MATTE este o componenta, de o vascozitate redusa, din poliuretan lichid care se intareste la contactul cu 
umiditatea din atmosfera. Produce o membrana foarte puternica, cu o excelenta aderenta la diferite suprafete.  
Aplicati cu pensula in unul sau doua straturi, cu un consum total minim de 0.1 – 0.2 kg/m². 
Produsul este pe baza de  rasina poliuretanica elastomera hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care se regasesc in 
excelentele rezultate mecanice, chimice, termice si in proprietatile de rezistenta UV si la elementele naturii. 
 
RECOMANDAT PENTRU 
PU FINISH-MATTE este ideal pentru impregnarea pietrelor, marmurei poroase sau mozaicului. Ofera protectie si un efect 
decorativ satinat. 
Ca si strat de suprafata pt. Hyperdesmo T si alte produse alifatice cand se doreste un finisaj satinat. 
 
LIMITARI 

 Nu se recomanda pentru suprafete imperfecte 

 A nu se aplica in straturi groase 

 Datorita vascozitatii sale foarte joase nu este recomandat pt utilizare acolo unde se necesita pigmentarea, deoarece 

puterea sa de ascundere este foarte joasa. In aceste caz folositi Hyperdesmo ADY-100. 

CARACTERISTICI SI BENEFICII 

 Excelenta impregnare a pietrelor, chiar si pe marmura si mozaic usor poroase. 

 Finisaj satinat 

 Uscare rapida, nu lasa praf. 

 Aderenta puternica pe aproape orice fel de suprafata. 

 Excelenta rezistenta la vreme si UV.  

 Excelenta rezistenta termica, produsul nu se inmoaie niciodata, temperatura maxima de rezistenta este de 80 °C, 

temperatura maxima de soc fiind de 200 °C. 

 Rezistenta la rece: pelicula ramane elastica pana la -40 °C. 

 Excelente proprietati mecanice, mare rezistenta la intindere, rupere si abraziune. 

 Excelenta rezistenta chimica. 

INFORMATII DE SIGURANTA 
Contine solventi volatili inflamabili. A se aplica in zone bine aerisite, de nefumatori, departe de flacari deschise. In spatii inchise 
folositi ventilatoare si masti. De retinut faptul ca solventii sunt mai grei decat aerul, astfel incat acestia ajung pe podea. Fisa 
tehnica de securitate este disponibila la cerere. 
 
CONSUM 
Consum minim total: 0.1 – 0.2 kg/ m². 
 
CURATARE 
Curatati uneltele si echipamentul mai intai cu servetele de hartie, iar mai apoi folosind SOLVENT – 01. Nu incercati sa curatati 
trafaletul. 
 
 



 

 

 
AMBALAREA 
1 l, 5 l, 20 l. 
 
STABILITATE LA DEPOZITARE 
Poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bena originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 – 25 
°C. Odata deschis, folositi-l cat mai curand cu putinta. 
 
 

 
 

 
NICIUNA DINTRE INSTRUCŢIUNILE ŞI SPECIFICAŢIILE NOASTRE 

PUBLICATE ÎN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII ÎN GENERAL 

SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICĂREI PĂRŢI TERŢE, SAU NICI 

NU ELIBEREAZĂ PĂRŢILE INTERESATE DE ÎNDATORIRILE LOR DE A 

SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINĂRI CORESPUNZĂTOARE PRIVIND 

ADECVAREA. ÎN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI 

RESPONSABILĂ DE PAGUBE DE ORICE NATURĂ, CE REZULTĂ DIN 

UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAŢII SAU PRODUSUL LA CARE 

SE REFERĂ INFORMAŢIILE.  


