
Περιγραφή
Το PLANOFINISH PU MAT είναι βερνίκι βασισμένο σε μίγμα 
αλοιφατικών  πολυουρεθανικών ρητινών για την προστασία και 
ανάδειξη της επιφάνειας δαπέδων και τοίχων από φυσικούς 
λίθους και διακοσμητικές επιστρώσεις όπως οι διακοσμητικές 
τσιμεντοκονίες  του συστήματος PLANOCOLOR CEMENT ή 
προστατεύει από γρατζουνιές δάπεδα PLANOCOLOR RESIN. 
Το PLANOFINISH PU MAT προσδίδει  στις επιφάνειες που 
εφαρμόζεται σκληρότητα, αυξάνει την αντοχή τους σε χημικά 
και τις καθιστά πιο εύκολες στον καθημερινό καθαρισμό. Το 
PLANOFINISH PU MAT εφαρμόζεται εύκολα και παρέχει μια 
επιφάνεια υψηλής αισθητικής με εντελώς ματ εμφάνιση. Επι-
πλέον το PLANOFINISH PU MAT και μπορεί να συνδυαστεί με 
το DRY BRIGHT.

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOFINISH PU MAT μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα και 
τοίχους από:
• Πατητές διακοσμητικές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR 
PREMIUM 2K και PLANOCOLOR VENETICO.
• Πέτρες Καρύστου και φυσικούς λίθους.
• Μεταλλικές επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους.
• Πολυουρεθανικών και εποξειδικών επιστρώσεων ή βαφών 
όπως τα PLANOCOLOR EPOXY ή PLANOCOLOR LIQUID GLASS 
για αύξηση της επιφανειακής τους αντοχής από γρατζουνιές.
• Επιφανειακές επιδιορθώσεις δαπέδων από εποξειδικές ρητί-
νες που έχουν ήδη εμφανίσει χαρακιές ή γρατζουνιές από τη 
χρήση.
• Συντήρηση δαπέδων που έγινε εφαρμογή PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS ή PLANOCOLOR EPOXY και έχουν εμφανιστεί 
χαρακιές από τη χρήση.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία του υποστρώματος - Εφαρμογή
Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το 
PLANOFINISH PU MAT θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και 
απαλλαγμένη από χαλαρά και άλλα ξένα στοιχεία που μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση στο υπόστρωμα. Τυχόν 
υπολείμματα από υλικά τοποθέτησης πρέπει να έχουν απομα-
κρυνθεί πριν την εφαρμογή του PLANOFINISH PU MAT. Τα στοι-
χεία αυτά πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Χρη-
σιμοποιείστε κατάλληλο λειαντικό μηχάνημα (τριβείο) ώστε να 
εξομαλυνθεί κατάλληλα η επιφάνεια εφαρμογής και καθαρίστε 
καλά. Σε περίπτωση νέου σκυροδέματος, αυτό πρέπει να έχει 
ωριμάσει επαρκώς (τουλάχιστον 28 ημέρες). Η θλιπτική αντοχή 
του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 MPa ενώ η 
επιφανειακή αντοχή τουλάχιστον 1,5 MPa. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: μην πλύνετε την επιφάνεια εφαρμογής με νερό. Το 
υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε δι-
αρκή ανιούσα υγρασία. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη υγρασία του 
υποστρώματος δεν πρέπει να ξεπερνά το 5%. 

Βερνίκι βάσεως αλοιφατικής πολυουρεθάνης 
χωρίς διαλύτες  για προστασία φυσικών λίθων, 
τσιμεντοκονιαμάτων και εποξειδικών συστημάτων

Εφαρμόστε μόνο ένα χέρι αδιάλυτο με ρολό χωρίς όμως να 
αφήνετε περίσσεια υλικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
φροντίζουμε το PLANOFINISH PU MAT να εισχωρεί καλά στην 
επιφάνεια εφαρμογής. Ένας εναλλακτικός τρόπος εφαρμογής 
του PLANOFINISH PU MAT είναι ο συνδυασμός του με το πο-
λυουρεθανικό βερνίκι DRY BRIGHT. Σε αυτή την περίπτωση, 
εφαρμόζουμε πάνω στη στεγνή και καθαρή επιφάνεια ένα χέρι 
από το DRY BRIGHT διαλυμένο 1 ÷ 1 σε νερό. Κατόπιν εφαρμό-
ζουμε ένα αδιάλυτο χέρι του PLANOFINISH PU MAT. Με αυτό 
τον τρόπο επιτυγχάνουμε μια ιδιαίτερα ισχυρή προστασία με 
ματ εμφάνιση χωρίς αλλοίωση της απόχρωσης, που συχνά δη-
μιουργούν τα πολυουρεθανικά βερνίκια.

Συντήρηση
Ο καθημερινός καθαρισμός επιφανειών που έχουν δεχθεί την 
προστασία της στρώσης του PLANOFINISH PU MAT γίνεται με 
ουδέτερα καθαριστικά όπως το NEUTRAL CLEANER αδιάλυτο ή 
διαλυμένο σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Για ειδικές πε-
ριπτώσεις καθαρισμού όπως μαυρίλες από λάστιχα, οικιακούς 
λεκέδες, κεριά κλπ συνιστάται η χρήση του ALCALINE CLEANER 
διαλυμένου σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 10 - 1 ÷ 20. Αν απαιτηθεί η 
εφαρμογή αλάτων ή "σκληρών" λεκέδων όπως υπολειμμάτων 
τσιμέντου κλπ εφαρμόστε το ACID CLEAN διαλυμένο σε νερό 
σε αναλογία 1 ÷ 3 ή 1 ÷ 4 και ξεπλένετε καλά με νερό. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως για χρήση του ACID CLEAN ή του ALCALINE 
CLEANER να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.

Καθαρισμός - Απομάκρυνση
Το PLANOFINISH PU MAT μπορούμε να το απομακρύνουμε 
από επιφάνειες, εργαλεία, κλπ χρησιμοποιώντας κατάλληλα δι-
αβρωτικά. Μετά από 24 ώρες στους 23°C η απομάκρυνση του 
μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.  

Kατανάλωση
Εφαρμοζόμενο μόνο του το PLANOFINISH PU MAT έχει κατα-
νάλωση : 100 - 120gr/m2 για εφαρμογή μίας λεπτής στρώσης. 
Συνδιασμένο σαν 20 χέρι μετά το DRY BRIGHT η κατανάλωση 
του είναι 40 - 70gr/m2. 

Αποθήκευση
Το PLANOFINISH PU MAT παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχι-
στον 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.

▷ Ενισχύει την επιφανειακή αντοχή πολυουρεθανικών και εποξειδικών επιστρώσεων
▷ Προστατεύει τσιμεντοκονιάματα PLANOCOLOR CEMENT παρέχοντας ΜΑΤ εμφάνιση
▷ Συνδυάζεται με το DRY BRIGHT
▷ Δεν κιτρινίζει σε εξωτερικούς χώρους
▷ Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV
▷ Προστασία από γρατζουνιές των PLANOCOLOR RESIN
▷ Ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες (από -200C έως +900C)
▷ Προσδίδει ματ εμφάνιση
▷ Κατάλληλο για προστασία μεταλλικών επιφανειών

PLANOFINISH PU MAT
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Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU MAT σε υγρές επιφά-
νειες.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU MAT πάνω σε παλαιά 
βερνίκια και σε βρώμικες επιφάνειες.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU MAT πάνω από υπο-
στρώματα με διαρκή ανιούσα υγρασία. Μέγιστη υγρασία 
υποστρώματος 5%.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU MAT σε επιφάνει-
ες με θερμοκρασία μεγαλύτερη από +300C ή μικρότερη από 
+150C διαφορετικά το βερνίκι δεν θα στεγνώσει φυσιολογικά 
και ενδεχομένως να εμφανιστούν κηλίδες ή "κρούστες".
• Όταν η εφαρμογή γίνεται πάνω σε βαμμένους τοίχους ή 
οροφές να γίνεται έλεγχος συμβατότητας του PLANOFINISH 
PU MAT με τη βαφή.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU MAT σε περίσσια.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU MAT μέσα σε πισίνες 
και εν γένει σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού (χρησιμο-
ποιείτε PLANOFINISH PU).
• Το PLANOFINISH PU MAT αν και δεν δημιουργεί γυαλάδα 
στην τελική επιφάνεια εντούτοις σε ορισμένες αποχρώσεις 
επιστρώσεων έχει παρατηρηθεί αλλοίωση μετά την εφαρμο-
γή του. Για αυτό το λόγο συνιστάται την πρώτη φορά να γί-
νεται δοκιμαστική εφαρμογή ή συνδυασμός με DRY BRIGHT 
σαν αστάρι διαλυμένο 1 ÷  1 σε νερό που περιορίζει η εξάλει-
φει εντελώς το συγκεκριμένο φαινόμενο.
• Η εφαρμογή του PLANOFINISH PU MAT μπορεί να γίνει 
και με ψεκασμό αλλά σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ελέγ-
χουμε τη συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα. Αν χρειαστεί ο 
ψεκασμός ενδεχομένως να γίνει σε αλλαπάλληλες στρώσεις. 
Σε περίπτωση όπου εφαρμοστεί μικρότερη ποσότητα, τότε 
η προστασία που παρέχει το PLANOFINISH PU MAT θα είναι 
μειωμένη. Σε περίπτωση εφαρμογής σε μεγαλύτερο πάχος 
τότε χάνεται η ματ όψη και η επιφάνεια αρχίζει και γίνεται 
γυαλιστερή.
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση η λεπτή προστατευτική στρώ-
ση που παρέχει το PLANOFINISH PU MAT πρέπει να λειτουρ-
γεί σαν μια συνεχόμενη μεμβράνη που δεν διακόπτεται από 
σκόνες, τρίχες, φύλλα κλπ που ενδεχομένως θα "διακόπτουν" 
αυτή τη μεμβράνη. Σε αντίθετη περίπτωση και κυρίως σε 
εξωτερικούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να εισχωρήσει η 
υγρασία κάτω από τη στρώση του PLANOFINISH PU MAT με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν λευκές κοιλίδες στην επιφά-
νεια. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση 
εφαρμογής του PLANOFINISH PU MAT πάνω σε επιφάνεια με 
υγρασία (υφιστάμενη ή επικειμενική).

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 πληροφο-
ρίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές 
και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες 
πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδι-
αφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί 
εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμε-
νη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση 
του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή 
αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του 
Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα 
μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊό-
ντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή υγρό

Χρώμα διαφανές

Οσμή χαρακτηριστική οσμή ρητίνης

Ειδικό βάρος περίπου 1,02gr/cm3

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100%

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

Θερμοκρασία εφαρμογής απο +50C εως +300C

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 40±5

Δύναμη συγκόλλησης σε σκυρόδεμα > 2,0N/mm2 
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