
Περιγραφή
Το PLANOFINISH PU είναι μίγμα αλοιφατικών 
πολυουρεθανικών ρητινών που χρησιμοποιείται για την 
προστασία και ανάδειξη της επιφάνειας δαπέδων και τοίχων 
από φυσικούς λίθους και διακοσμητικές επιστρώσεις όπως 
πατητές τσιμεντοκονιές του συστήματος PLANOCOLOR. 
Ακόμη εφαρμόζεται σε εποξειδικές επιστρώσεις 
PLANOCOLOR RESIN αυξάνοντας την επιφανειακή τους 
σκληρότητα και την αντοχή τους σε χαρακιές. Το PLANOFINISH 
PU εφαρμόζεται εύκολα και παρέχει μια επιφάνεια υψηλής 
αισθητικής με σατινέ εμφάνιση. Αποτελεί ιδανική προστασία 
για πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM SP σε 
πισίνες. 

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOFINISH PU μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα και 
τοίχους από:
• Πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR και ειδικά του 
PLANOCOLOR    PREMIUM SP μέσα σε πισίνες.
• Πέτρες Καρύστου και φυσικούς λίθους.
• Μεταλλικές επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. 
• Εποξειδικές επιστρώσεις ή βαφές όπως το PLANOCOLOR 
EPOXY για αύξηση της επιφανειακής τους αντοχής.
• Βιομηχανικά δάπεδα κατασκευασμένα με NOVADUR S.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία του υποστρώματος - Εφαρμογή
Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται  να εφαρμοστεί το 
PLANOFINISH PU θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και 
ελεύθερη 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 ανιούσα υγρασία. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη 
υγρασία του υποστρώματος δεν πρέπει να ξεπερνά το 4% 
κατά ΕΝ 14879. Πριν την εφαρμογή του βερνικιού σκουπίστε 
με ένα στεγνό πανί την επιφάνεια προκειμένου να φύγουν 
τυχόν σκόνες, τρίχες, οτιδήποτε άλλο πιθανόν να "διακόψει" 
τη συνεχή μεμβράνη που πρέπει να δημιουργήσει το στρώμα 
του βερινικιού. Η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής 
(προσοχή οχι η θερμοκρασία περιβάλλοντος) πρέπει να είναι 
μεταξύ +150C - +300C. Σε αντίθετη περίπτωση το βερνίκι δεν θα 
στεγνώσει σωστά και ενδεχομένως να "σπάσει" ή να εμφανίσει 
διχρωμίες. Εφαρμόστε ένα χέρι αδιάλυτο με ρολό χωρίς όμως 
να αφήνετε περίσσεια υλικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να φροντίζουμε το PLANOFINISH PU να εισχωρεί καλά στην 
επιφάνεια εφαρμογής.  Αν απαιτείται απο την εφαρμογή 
εφαρμώζουμε και ένα δεύτερο χέρι μετά από περίπου 12 ώρες 
και σίγουρα όχι μετά απο 18 ώρες. Σε περίπτωση όπου υπάρχει 
κίνδυνος αλλοίωσης της απόχρωσης της επικάλυψης εξαιτίας 
της εφαρμογής τους PLANOFINISH PU, εφαρμόζουμε πρώτα 
ένα χέρι από το αλοιφατικό βερνίκι DRY BRIGHT διαλυμένο 1 
÷ 1 σε νερό. Ακολουθεί μια επάλειψη από το PLANOFINISH 
PU με μέγιστη κατανάλωση 70 - 80gr/m2. Σε κάθε περίπτωση 

Βερνίκι αλοιφατικής πολυουρεθάνης βάσεως διαλύτη 
για προστασία φυσικών λίθων και  τσιμεντοκονιαμάτων 

η στρώση του βερνικιού πρέπει να είναι συνεχής χωρίς 
διακοπές δημιουργώντας μια λεπτή "μεμβράνη". Σε αντίθετη 
περίπτωση, ιδιαίτερα σε χώρους με υγρασία ή πισίνες, θα 
έχουμε εισχώρηση νερού το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει 
σε αποκολλήσεις του βερνικιού ή αποχρωματισμό της τελικής 
επιφάνειας. Το PLANOFINISH PU μπορεί να εφαρμοστεί και για 
αύξηση της επιφανειακής αντοχής εποξειδικών επιστρώσεων 
όπως τα PLANOCOLOR EPOXY ή LIQUID GLASS. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το προϊόν εφαρμόζεται σε μια στρώση χωρίς 
διακοπές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια επιφάνεια με "σατινε" 
όψη και αυξημένη σκληρότητα σε φθορές. Μακροπρόθεσμα 
πάντως τυχόν χαρακίες που ενδεχομένως εμφανιστούν 
στην επιφάνεια, επιδιορθώνονται εφαρμόζοντας τοπικά μια 
λεπτή στρώση από το PLANOFINISH PU. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξατε και στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων 
των προϊόντων και επικοινωνείστε με την Τεχνικη Υποστήριξη 
της Εταιρείας.

Kατανάλωση
Συνήθως 100gr/m2 είναι επαρκής ποσότητα. Σε περίπτωση όμως 
όπου απαιτείται επιπλέον επάλειψη η συνολική κατανάλωση 
θα είναι μεταξύ 100 - 170gr/m2. Όταν η εφαρμογή γίνετε σε 
συνδιασμό με DRY BRIGHT η κατανάλωση μειώνεται στα 70 - 
80gr/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 και τον παγετό. Συνιστάται τα δοχεία να αποθηκεύονται 
τοποθετημένα ανάποδα.

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

Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU σε επιφάνειες με 
ανιούσα υγρασία.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU πάνω σε παλαιά 
βερνίκια και σε σκονισμένες ή βρώμικες επιφάνειες. Να 
απομακρύνετε σκόνες και ρύπους αμέσως πριν την εφαρμογή.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και καθαρά εργαλεία.
• Να γίνεται έλεγχος αλλοίωσης της απόχρωσης της 
επιφάνειας. Για να περιοριστεί ή ακόμη και εξαληφθεί το 
φαινόμενο εφαρμόστε σαν πρώτο χέρι DRY BRIGHT 1 ÷ 1 σε 
νερό.
• Όταν η εφαρμογή γίνεται σε πισίνες δεν πρέπει να γίνεται υπερκα-
τανάλωση χημικών. Μέγιστη ποσότητα 10ppm ενεργό χλώριο 
κατά την αρχική λειτουργία και 2ppm σε καθημερινή χρήση. Πισί-
νες PLANOCOLOR PU + GRANIT θα γεμίζονται με νερό τουλάχιστον 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή.

▷  Προστατεύει πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR σε πισίνες 
▷ Ενισχύει τις επιφανειακές αντοχές εποξειδικών επιστρώσεων 
▷  Συνεργάζεται με το DRY BRIGHT σε περιπτώσεις αλλοίωσης απόχρωσης
▷  Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV
▷  Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση
▷  Ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες (από -400C έως +900C) 
▷  Προσδίδει σατινέ όψη 
▷  Κατάλληλο για προστασία μεταλλικών επιφανειών

PLANOFINISH PU
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ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή υγρό

Χρώμα διαφανές

Οσμή χαρακτηριστική οσμή διαλύτη

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

Χρόνος αναμονή μετά από 
εφαρμογή DRY BRIGHT 2-3 ώρες 

Χρόνος αναμονή μετά από 
PLANOCOLOR  RESIN 18-24 ώρες

Βατότης 8 ώρες

Ελαφρά κυκλοφορία 24 ώρες

Τελική ωρίμανση 7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε υγρασία (όχι ανιούσα) άριστη

Αντοχή σε γήρανση άριστη

Αντοχή σε έλαια άριστη

Αντοχή σε οξέα καλή

Αντοχή σε αλκάλια καλή

Επιμήκυνση κατά τη θραύση 
(DIN EN ISO 527) 300%

Αντοχή σε θερμοκρασία απο -400C εως +900C

Σκληρότητα 
SHORE D ASTM  D 2240 22

Αντίσταση σε νερό υπό πίεση 
DIN EN 1928 μηδενική διαρροή 1atm 24 ώρες

Πρόσφηση σε απορροφητικό 
κεραμικό πλακίδιο 

> 1,8N/mm2  

(αστοχία κεραμικού πλακιδίου)

Αντοχή σε φθορά 
DIN ISO 34 METHOD B 52,00 N/mm

Δύναμη συγκόλλησης 
ASTM D 903 ELCOMETER

> 2,0N/mm2 

(αποκόλληση υποστρώματος)

Υδρόλυση όχι αξιοσημείωτη αλλαγή 

Διαπερατότητα σε απορροφητικό 
κεραμικό πλακίδιο 7,50 gr/m2 / 24 ώρες
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• Σε πισίνες ή χώρους με υγρασία αν η προστατευτική 
μεβράνη από το PLANOFINISH PU, δεν είναι συνεχής, 
ενδεχομένως η υγρασία  να εισχωρήσει από κάτω και τότε η 
επιφάνεια θα αποχρωματιστεί και ενδεχομένως να έχουμε 
και απολέπιση.
• Όταν η εφαρμογή γίνεται πάνω σε βαμμένους τοίχους ή 
οροφές να γίνεται έλεγχος συμβατότητας του PLANOFINISH 
PU με τη βαφή.
• Η εφαρμογή του PLANOFINISH PU πρέπει να γίνεται σε 
θερμοκρασία 15°C έως 30°C επιφάνειας (προσοχή: και όχι 
περιβάλλοντος). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος 
να δημιουργηθούν "θαμπάδες" και ξεφλούδισμα του 
βερνικιού.
• Όταν το PLANOFINISH PU εφαρμόζεται πάνω από πατητές 
τσιμεντοκονίες σε πισίνες, προστατεύει μόνο την απόχρωση 
της και όχι την ίδια την πατητή επίστρωση της πατητής.
• Όλες οι μετρήσεις και οι χρόνοι αναμονής αναφέρονται 
σε θερμοκρασία επιφάνειας εφαρμογής 230C και υγρασία 
περιβάλλοντος 50%. Διαφορετικές συνθήκες ενδεχομένως 
να επηρρεάσουν τους αναφερόμενους χρόνους. 

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 πρα-
κτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέ-
ρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ 
των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη 
χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύ-
θυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προ-
ϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής 
των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποί-
ηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου 
Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας 
www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος 
που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

ISO 9001:2008 
1514/Δ

ISO 14000:2004 
270/Π


