
Περιγραφή
Το PLANOFINISH PU είναι ρητίνη αλοιφατικών πολυουρεθανι-
κών ρητινών για την προστασία και ανάδειξη της επιφάνειας 
δαπέδων και τοίχων από φυσικούς λίθους και διακοσμητικές 
επιστρώσεις όπως κονίες του συστήματος PLANOCOLOR. Το 
PLANOFINISH PU δίνει στις παραπάνω επιφάνειες σκληρότη-
τα, αυξάνει την αντοχή τους σε χημικά και τις καθιστά πιο εύ-
κολες στον καθημερινό καθαρισμό. Το PLANOFINISH PU εφαρ-
μόζεται εύκολα και παρέχει μια επιφάνεια υψηλής αισθητικής 
με σατινέ γυαλάδα. Αποτελεί ιδανική προστασία PLANOCOLOR 
PREMIUM SP σε πισίνες. Επιπλέον το PLANOFINISH PU εξαιτί-
ας ειδικής σύνθεσης ρητινών που περιέχει δημιουργεί μια μεμ-
βράνη προστασίας η οποία όμως επιτρέπει στην επιφάνεια να 
«αναπνέει».

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOFINISH PU μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα και τοί-
χους από:
• Κονιάματα PLANOCOLOR και ειδικά του PLANOCOLOR    
PREMIUM SP όταν η εφαρμογή γίνεται σε πισίνες.
• Πέτρες Καρύστου και φυσικούς λίθους.
• Μεταλλικές επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. 
• Πολυουρεθανικών και εποξειδικών επιστρώσεων ή βαφών    
όπως το NOVAFLOW EPOXY ή το NOVAFLOW PU για αύξηση    
της επιφανειακής τους αντοχής.
• Υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, τσιμεντοκονίες,    
μπετά σε ταράτσες για γρήγορες εφαρμογές στεγανοποιήσης 
χωρίς να απαιτείται αποξήλωση της επικάλυψης.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία του υποστρώματος - Εφαρμογή
Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το 
PLANOFINISH PU θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύ-
θερη από σκόνες. Τυχόν υπολείμματα από υλικά τοποθέτησης 
πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την εφαρμογή του 
PLANOFINISH PU . Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και 
να μην υπόκειται σε διαρκή ανιούσα υγρασία. Η ελάχιστη επι-
τρεπόμενη υγρασία του υποστρώματος δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 4%.  Εφαρμόστε το πρώτο χέρι αδιάλυτο με ρολό χωρίς όμως 
να αφήνετε περίσσεια υλικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
φροντίζουμε το PLANOFINISH P U να εισχωρεί καλά στην επι-
φάνεια εφαρμογής. Για καλύτερη προστασία και αν απαιτείται 
απο την εφαρμογή περνάμε και ένα δεύτερο χέρι μετά από περί-
που 12 ώρες και σίγουρα όχι μετά απο 18 ώρες. Και σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε περίσσεια 
υλικού στην επιφάνεια αλλά να σιγουρευόμαστε ότι το 
PLANOFINISH PU εισχωρεί σε βάθος στην επιφάνεια που θέ-
λουμε να προστατεύσουμε. 

Kατανάλωση
Συνήθως 100gr/m2 είναι επαρκής ποσότητα. Σε περίπτωση 

Βερνίκι αλοιφατικής πολυουρεθάνης βάσεως διαλύτη 
για προστασία φυσικών λίθων και  τσιμεντοκονιαμάτων 

όμως όπου απαιτείται επιπλέον επάλειψη η συνολική κατανά-
λωση θα είναι μεταξύ 100 - 170gr/m2.

Αποθήκευση
Το PLANOFINISH PU παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 9 
μήνες σε κλειστά δοχεία και σε θερμοκρασία από +5°C έως 
+30°C σε προστατευμένο από την απευθείας έκθεση στον ήλιο 
χώρο.

Συσκευασία
Μεταλλικά δοχεία του 1 κιλού σε χαρτοκιβώτια 12 τεμαχίων και 
5 κιλών σε χαρτοκιβώτια 4 τεμαχίων.

Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU σε υγρές επιφάνειες.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU πάνω σε παλαιά βερνί-
κια και σε βρώμικες επιφάνειες.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU πάνω από υποστρώ-
ματα με διαρκή ανιούσα υγρασία. Μέγιστη υγρασία υποστρώ-
ματος 4%.
• Όταν η εφαρμογή γίνεται πάνω σε βαμμένους τοίχους ή ορο-
φές να γίνεται έλεγχος συμβατότητας του PLANOFINISH PU 
με τη βαφή.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU σε πάχος μεγαλύτερο    
απο 1 χιλιοστό σε εφαρμογές στεγανοποίησης.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της 
γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και 
υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές 
εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να 
χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέ-
ρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε 
κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε 
συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρού-
με το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του 
παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδο-
μένων Ασφαλείας. 

▷ Ενισχύει τις επιφανειακές αντοχές πολυουρεθανικών και εποξειδικών επιστρώσεων 
▷  Προστατεύει τσιμεντοκονιάματα PLANOCOLOR 
▷  Κατάλληλο για πισίνες
▷  Δεν κιτρινίζει σε εξωτερικούς χώρους
▷  Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV
▷  Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση
▷  Ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες (από -400C έως +900C) 
▷  Προσδίδει σατινέ γυαλάδα 
▷  Κατάλληλο για προστασία μεταλλικών επιφανειών

PLANOFINISH PU

www.novamix.gr



ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή υγρό

Χρώμα διαφανές

Οσμή χαρακτηριστική οσμή ρητίνης

Ειδικό βάρος περίπου 1,02gr/cm3

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Θερμοκρασία εφαρμογής απο +50C εως +300C

Χρόνος αναμονής για 20 πέρασμα 12 ώρες max 18 ώρες

Βατότης 8 ώρες

Ελαφρά κυκλοφορία 24 ώρες

Τελική ωρίμανση 7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε υγρασία (όχι ανιούσα) άριστη

Αντοχή σε θερμοκρασία απο -400C εως +900C

Αντοχή σε γήρανση άριστη

Αντοχή σε έλαια άριστη

Αντοχή σε οξέα πολύ καλή

Αντοχή σε αλκάλια πολύ καλή

Σκληρότητα SHORE D ASCM 02245 > 55N/mm2

Αντίσταση σε νερό υπό πίεση DIN EN 
1928

μηδενική διαρροή 1atm 24 
ώρες

Αντοχή σε φθορά DIN 150 34 METHOD 
B 25N/mm2

Δύναμη συγκόλλησης ASTM D 903 
ELCOMETER

> 2,0N/mm2 (αποκόλληση 
υποστρώματος)

www.novamix.gr
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