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Szybkoschnący, rozpuszczalnikowy podkład hybrydowy (poliasparginowy 
+ poliuretan) 
 
ZASTOSOWANIA 
Posadzki i ściany (fabryk, magazynów, hipermarketów, parkingów, garaży, rzeźni, szpitali, szkół), które 
będą pokrywane Neodur Fast Track. Posadzki i ściany, które będą pokryte powłokami lub systemami 
epoksydowymi lub poliuretanowymi (Epoxol, Neopox, Neodur), umożliwiając nałożenie zarówno 
podkładu, jak i pierwszej warstwy powłoki lub systemu w ciągu jednego dnia. Podkład służy do 
stabilizowania starych podłoży cementowych (działanie antypyłowe) oraz poprawy przyczepności mas 
uszczelniających. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 

• Dwuskładnikowy, szybkowiążący - możliwość przemalowania w ciągu 3 godzin (+25°C), 
rozpuszczalnikowy, innowacyjny podkład hybrydowy o wysokiej twardości i odporności na 
ścieranie. 

• Doskonałe połączenie szybkiego schnięcia i bardzo dobrej przyczepności do betonu 
• Dobra odporność na alkalia, rozcieńczone kwasy, wodę, rozpuszczalniki 

 
DANE TECHNICZNE  

WYGLĄD: Połysk, bezbarwny, żółtawy 
GĘSTOŚĆ (EN ISO 2811.01): 0,99kg/L (±0,05) 
PROPORCJE MIESZANIA (WAGOWO): 4A:1B 
ZUŻYCIE: 120-150 g/m2 dla jednej warstwy, w zależności od 

chłonności podłoża 
CZAS DO PRZEMALOWANIA (+25°C): 3h 
CZAS PRZYDATNOŚCI MIESZANINY DO 
UŻYTKU (+25°C): 

20 minut 

CZAS DO PRZEMALOWANIA: 2-3h 
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA  <4% 
WIGLOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA <80% 
TEMPERATURA APLIKACJI: +5°C do +35°C 
RUCH PIESZY (+25°C): 2-3h 
PEŁNE UTWARDZENIE: 24h 
PRZYCZEPNOŚĆ (EN 13892-8): ≥ 2,5 N/mm2 

 
CZAS PRZYDATNOŚCI MIESZANINY DO UŻYTKU 

TEMPERATURA CZAS 
+12°C 20 min 
+25°C 15 min 
+30°C 10 min 

 
CZAS DO PRZEMALOWANIA / LEKKI RUCH PIESZY 

TEMPERATURA CZAS 
+12°C 4 h 
+25°C 3 h 
+30°C 3 h 

 
PEŁNE UTWARDZENIE (WILGOTNOŚC POWIETRZA 50 %) 

TEMPERATURA CZAS 
+12°C 36 h 
+25°C 24 h 
+30°C 24 h 
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Szybkoschnący, rozpuszczalnikowy podkład hybrydowy (poliasparginowy 
+ poliuretan) 
 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Przygotowanie podłoża:  Beton musi być klasy min. C20/25, o wytrzymałości na rozciąganie ≥1,5 MPa, 
pozostawiony do utwardzenia na co najmniej 28 dni, z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków 
konserwacyjnych w okresie dojrzewania. Podłoże cementowe należy odpowiednio przygotować 
mechanicznie (np. szlifowanie, śrutowanie, frezowanie itp.), w celu usunięcia mleczka cementowego oraz 
aby wygładzić nierówności, uzyskać powierzchnię o porowatej fakturze i zapewnić optymalną 
przyczepność. 
Powierzchnia musi być sucha i zabezpieczona przed wilgocią, stabilna, czysta i wolna od kurzu, tłuszczu, 
oleju itp. Luźny, sypki materiał należy całkowicie usunąć szczotką lub piaskować odpowiednią maszyną, a 
następnie dokładnie odkurzyć podłoże. Powierzchnia musi być możliwie gładka i płaska, a także ciągła 
(tzn. bez pustych przestrzeni, pęknięć itp.) 
 
Aplikacja: nałożyć podkład Neodur Fast Track PR nierozcieńczony, lub rozcieńczony rozpuszczalnikiem 
Neotex PU 0413 do 3% (w przypadku wysokiej temperatury podczas aplikacji). Składniki A i B powinny 
zostać dokładnie wymieszane w swoich pojemnikach, przed ich połączeniem.  Składniki połączyć 
zachowując odpowiednią proporcję i dokładnie wymieszać przez 2-3 minutę przy pomocy mieszadła na 
średnich obrotach (300 obr/min). Produkt pozostawić na ~ 1 minute, po czym natychmiast rozlać w całości 
na posadzkę . Należy zwracać uwagę aby wymieszać produkt dokładnie również przy ściankach i przy 
dnie. Należy unikać nadmiernego mieszania materiału, aby zminimalizować ryzyko uwięzienia powietrza 
i przegrzania materiału. Po wymieszaniu mieszaniny zaleca się szybką aplikację materiału, aby uniknąć 
potencjalnego stwardnienia mieszaniny wewnątrz puszki. Produkt wylać w całości na posadzkę i 
rozprowadzać wałkiem welurowym z krótkim włosiem. Wałek przed aplikacją musi być zanurzony w 
mieszaninie, aby uniknąć możliwości wprowadzenia do niej powietrza przez suchy wałek. Po 3h nakładać 
pierwszą warstwę Neodur Fast Track lub innej powłoki firmy Neotex. 
 
UWAGI 

• Od ułożenia posadzki betonowej powinno minąć minimum 28 dni przed aplikacją podkładu 
• podłoże betonowe musi być odporne na spękania, musi posiadać odpowiednią wytrzymałość na 

ściskanie - minimum 25 N/mm2, przyczepność 1,5 N/mm2 
• Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza podczas aplikacji wydłużają czas schnięcia 
• Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy, aby zmniejszyć ryzyko 

kondensacji lub pojawienia się pęcherzy na powierzchni żywicy, 
• Składniki nie powinny być przechowywane w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach, 

zwłaszcza przed zmieszaniem. Mieszanie mieszaniny powinno odbywać się najlepiej w cieniu. 
Mieszanie mieszaniny musi odbywać się mechanicznie, a nie ręcznie. 

• Spękania i ubytki należy wypełnić  Epoxolem Putty lub Neodurem Polyurea M połączonym z 
piaskiem kwarcowym w proporcji wagowej 1:2-2,5 

• Odstęp czasowy między kolejnymi warstwami nie powinien być dłuższy niż 24h, w przeciwnym 
wypadku podłoże należy przeszlifować, aby uniknąć problemów z przyczepnością kolejnych 
warstw 
 

 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI/ŚWIEŻYCH PLAM: Neotex 1021   
 
OPAKOWANIA komplety 4kg (3,2kg + 0,8kg) 

 
MAGAZYNOWANIE 2 lata, w oryginalnych, nieotwieranych pojemnikach, temperatura otoczenia 5-40°C. 
Chronić przed mrozem i przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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Szybkoschnący, rozpuszczalnikowy podkład hybrydowy (poliasparginowy 
+ poliuretan) 
 
Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas indukcji, 
czas przydatności mieszaniny do użytku, czas do nałożenia kolejnej warstwy, czas do użytkowania oraz czas pełnego utwardzenia 
dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować 
produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma TrokenTech Sp. z 
o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego 
zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza 
karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 
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