
 

 

AQUASMART
® 

PU Finish Matte-2K 

 Vopsea poliuretanică complet alifatică, pe bază de apă, bicomponentă, pentru 

aplicaţii de etanşare pe straturi superioare / beton / piatră naturală. 

AQUASMART
® 

PU Finish Matte-2K este o vopsea alifatică bicomponentă, pe bază de apă, ideală pentru aplicaţii 

pe straturi superioare şi protecţia betonului / pietrei naturale. Produsul oferă un finisaj satinat. 

Materialul are o rezistenţă al abraziune excelentă şi combinat cu o uşoară colorare şi putere de corecţie 

perfectă, este stratul superior UV ideal pe podele din poliuretan şi epoxidice autonivelante. AQUASMART
® 

PU 

Finish Matte-2K are o impregnare excelentă pe piatră naturală, şape din mozaic şi beton. 

Aplicaţi cu o perie în unutl sau două straturi. Consumul minim total: 0.1-0.2 kg/m
2
. 

 RECOMANDAT PENTRU 

• Oferă o foarte bună impregnare a pietrei, marmurei poroase şi mozaicului.  

• Strat superior excelent pe podele autonivelante din poliuretan şi epoxidice. 

• Sigilant excelent al betonului. 

 BENEFICII 

• pe bază de apă 

• colorare uşoară cu orice pastă de pigmenţi pe bază de apă 

• uscare rapidă 

• rezistenţă excelentă la abraziune 

• rezistenţă excelentă la UV 

• rezultat satinat 

PROCEDURI DE APLICARE 

Curăţaţi substratul utilizând un spălător de mare presiune, dacă este posibil. Îndepărtaţi contaminanţii pe 

bază de ulei, grăsimi şi ceară. Laptele de ciment, particulele detaşate, agenţii de demulare, membranele 

uscate trebuie de asemenea îndepărtate. Neregularităţile suprafeţei trebuie de asemenea umplute. 

După spălarea substratului, Nu permiteţi substratului să se usuce deoarece impregnarea materialului este 

îmbunătăţită foarte mult pe o suprafaţă umedă. 

Amestecarea 

Amestecaţi componentele A şi B cu grijă, dacă este necesară colorarea adăugaţi 5% din pasta de pigment pe 

bază de apă şi amestecaţi din nou cu grijă. La amestecare aveţi grijă să nu introduceţi aer în lichid, ce ar 

putea rezulta în formarea de bule pe membrana uscată. Odată amestecate cele două componente, produsul 

trebuie aplicat în 30 de minute. Produsul aplicat nu trebuie re-rulat deoarece datorită uscării rapide a 

produsului, pot apărea urme de rulare şi alte defecte. 

 Aplicarea: 

Înainte de aplicare, substratul trebuie să fie umed de apă. Aplicaţi cu o perie în unul sau două straturi. Al 

doilea strat trebuie aplicat imediat după uscarea primului strat, în general după 1-2 ore. 

AMBALAREA 

0.8 Kg componenta B + 80 gr Comp. A 

10 Kg Componenta B + 1 Kg Comp A 

 
 


