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Άχρωμο πολυουρεθανικό βερνίκι υψηλών προδιαγραφών, δύο συστατικών 
(PART A και PART B). Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει υψηλή αντοχή στη τριβή, 
σε μηχανικές καταπονήσεις, οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή καθώς και σε 
ήπια χημικά και καθαριστικά. Είναι κατάλληλο για την στεγανοποίηση και 
προστασία επιφανειών όπως τσιμεντοκονιάματα και fairface. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί πάνω σε πέτρες και ξύλινες επιφάνειες και γενικά σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια είτε πατώματος είτε τοίχου.

Transparent polyurethane varnish of high specifications, two components 
(PART A and PART B). It has high resistance to extreme weather conditions 
and ultraviolet radiation. It has high resistance to abrasion, mechanical 
stress, acids, alkalis, petroleum products as well as mild chemicals and 
cleaners. It is suitable for sealing and protecting surfaces such as cement 
mortars and fair face. It can also be used on stones and wooden surfaces 
and generally on any surface either floor or wall.

NEOSHINE 
POLYURETHANE 
VARNISH

Προστατευτικό βερνίκι που μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε μπετόν, fair face, 
διακοσμητικά επιχρίσματα και γενικά σε οποιαδήποτε επιφάνεια είτε πατώματος 
είτε τοίχου. Έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει 
και μεγάλη υδροφοβικότητα όπως επίσης και μεγάλη αντοχή στη τριβή και στις 
μηχανικές καταπονήσεις. Επίσης προσδίδει στο υπόστρωμα μεγάλη γυαλάδα 
που το καθιστά πιο ελκυστικό. Μπορεί να εφαρμοστεί και πάνω στην πατητή 
(σκληβωτή) τσιμεντοκονία για προστασία της τελικής επιφάνειας.

Polyurethane transparent protective varnish for concrete, fair face, decorative coatings 
and generally on any surface either floor or wall. It has great resistance to ultraviolet 
radiation without yellowing and great hydrophobicity as well as great resistance to 
abrasion and mechanical stress. It also gives the substrate a great sheen that makes 
it more attractive. Can be applied on a press cement screed for the protection of the 
final surface.

NEOSTONE 
SHINE

Ακρυλικό βερνίκι, άχρωμο εξωτερικής και εσωτερικής χρήσεως. Διεισδυτικό 
με ειδικά πρόσθετα για αντοχή στην UV ακτινοβολία. Δεν ξεφλουδίζει και δεν 
κιτρινίζει. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε μπετόν, πέτρα, διακοσμητικά τούβλα 
κ.α.

Acrylic varnish, transparent for external and internal use. Penetrating with special 
additives for resistance to UV radiation. It does not peel and does not turn yellow. Can 
be applied on  concrete, stone, decorative bricks etc.



CONCRETE SEALING
PROTECTIVE VARNISHES

NEOSTONE SILICONE Σιλικονούχο συμπύκνωμα προστασίας αλκαλικών επιφανειών εξωτερικής και 
εσωτερικής χρήσης. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα. Στεγνώνοντας σχηματίζει ένα 
υγρομονωτικό φράγμα το οποίο δεν επιτρέπει την διείσδυση νερού (βροχής) και 
της υγρασίας. Προστατεύει την επιφάνεια από την ατμοσφαιρική οξείδωση του 
περιβάλλοντος και από τυχόν θραύση και ρωγμές.

Silicone concentrates for protection of alkaline surfaces for external and internal use. 
It has great penetration. Upon drying, it forms a waterproofing barrier which does 
not allow the penetration of water (rain) and moisture. Protects the surface from 
atmospheric oxidation of the environment and from any breakage and cracks.

NEOBUILD NE-73 Απωθητικό νερού βασισμένο σε γαλάκτωμα τροποποιημένου σιλανίου. 
Τοποθετείται σε όλα τα τσιμεντοειδή υλικά, σε πέτρες, αρμούς κεραμικών και 
γενικά σε όλες τις πορώδης επιφάνειες χωρίς να επιφέρει χρωματική αλλαγή 
της επιφάνειας. Απαραίτητη προυπόθεση η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το 
υλικό πρέπει να είναι πορώδης. Δεν συνίσταται η χρήση του NEOBUILD NE-73 σε 
μπογιατισμένες ή μονωμένες επιφάνειες (δηλαδή σε σφραγισμένες επιφάνειες). 
Η κοκκομετρία των στερεών είναι πολύ μικρή με αποτέλεσμα να εισχωρεί με 
μεγάλη ευκολία μέσα στους πόρους της επιφάνειας.

A repellent based on modified silane emulsion. It is placed on all cementitious 
materials, on stones, ceramic joints and generally on all porous surfaces without 
causing colour change of the surface. Necessary condition the surface on which the 
material will be used, it must be porous. NEOBUILD NE-73 is not recommended in 
painted or insulated surfaces (ie on sealed surfaces). The particle size of the solids is 
very small as a result it penetrates very easily inside in surface pores.
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