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Szybkoschnący, alifatyczny, posadzkowy system poliasparginowy do 
nakładania wałkiem, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
OPIS 
Neodur® Fast Track to rozpuszczalnikowa, polimocznikowa powłoka o wysokiej zawartości części stałych. 
Szybkoschnący oraz szybkoutwardzający się. Umożliwia aplikację pełnego systemu posadzkowego 
(podkład + 2 warstwy) w ciągu 8 godzin (25°C) i oddanie go do pełnego użytku po 24 godzinach (25°C). 
 
ZASTOSOWANIA 

• Rampy magazynów, garaże, tarasy, parkingi 
• Hale magazynowe i produkcyjne 
• Posadzki zewnętrzne i wewnętrzne, obszary składowania towarów 
• Stacje paliw, pralnie itp. 

 
WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY 

• Neodur Fast Track może być nakładany w jednej warstwie przy lekkich obciążeniach, gdy podłoże 
jest gładkie i dobrej jakości 

• Stworzony na bazie czysto alifatycznej żywicy, zawierającej filtry UV, odporna na działanie promieni 
słonecznych i zmienne warunki atmosferyczne 

• Może być stosowany w temperaturze już od + 5°C 
• Szybko się utwardza (2 h), pozwalając zakończyć większość projektów w ciągu jednego dnia 
• Zapewnia wysoką odporność na ścieranie i obciążenia mechaniczne 
• Wykazuje wysoką odporność chemiczną na rozcieńczone kwasy, alkalia, oleje samochodowe, 

benzynę) 
 
DANE TECHNICZNE  

WYGLĄD: Połysk 
GĘSTOŚĆ (EN ISO 2811.01): 1,3 kg/l (±0,1) 
PROPORCJE MIESZANIA (WAGOWO): 3A:2B 
ZUŻYCIE: 400 g/m2 dla dwóch warstw 
TEMPERATURA APLIKACJI: +5°C do +35°C 
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA: ≤ 4% 
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: 80% 
PEŁNE UTWARDZENIE: 24h 
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (ASTM D 4060): 62 mg (TABER TEST CS 10/1000/1000) 
SIŁA PRZYLEGANIA: > 3 N/mm2 
ELASTYCZNOŚĆ: Potwierdzona (test ASTM D522, zagięcie 180°, trzpień 

1/8’’) 
Odporność na temperaturę (środowisko 
suche) 

min. -20°C / max. +80°C 

OPÓR POŚLIZGU PTV NA MOKRO (EN 13036-
4-2003/11): 

15 (bez piasku) 
25 (z piaskiem 260µm) 
24 (z dodatkiem Neotex Antiskid M [2,5%]) 

KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI (DIN 51130): R9 (bez piasku) 
R10 (z piaskiem 260µm) 
R10 (z dodatkiem Neotex Antiskid M [2,5%]) 

 
 
 
 
 
 

https://trokentech.pl/szybkoschnaca-posadzka-neodur-fast-track/
https://trokentech.pl/szybkoschnaca-posadzka-neodur-fast-track/
https://trokentech.pl/szybkoschnaca-posadzka-neodur-fast-track/
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Szybkoschnący, alifatyczny, posadzkowy system poliasparginowy do 
nakładania wałkiem, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
CZAS PRZYDATNOŚCI MIESZANINY DO UŻYTKU 

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

 
CZAS PO JAKIM MOŻNA NAŁOŻYĆ KOLEJNĄ WARSTWĘ TEGO PRODUKTU / LEKKI RUCH PIESZY 

TEMPERATURA CZAS 
+12°C 3 h 
+25°C 2 h 
+30°C 2 h 

 
PEŁNE UTWARDZENIE – RUCH CIĘŻKI 

TEMPERATURA CZAS 
+12°C 36 h 
+25°C 24 h 
+30°C 24 h 

 
* Niskie temperatury podczas nakładania i/lub utwardzania wydłużają powyższe czasy, podczas gdy 
wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza skracają je. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grunt Właściwości 
Neodur Fast Track PR Szybkoschnący, dwuskładnikowy, 

rozpuszczalnikowy, hybrydowy podkład 
polimocznikowo-poliuretanowy 

Epoxol Primer Dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy podkład 
epoksydowy 

Acqua Primer Dwuskładnikowy, podkład epoksydowy na bazie 
wody 

Neodur Primer SF Szybkoschnący, dwuskładnikowy, 
bezrozpuszczalnikowy hybrydowy podkład 
polimocznikowo-poliuretanowy 

Epoxol Primer SF-P Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład 
epoksydowy, idealny w przypadku podłoży o 
zwiększonej porowatości 

Neopox Primer WS Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład 
epoksydowy na mokre powierzchnie 
(bez zastoin wody i kapilarnego podciągania 
wilgoci) 

Neopox Primer AY Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, 
antyosmotyczny podkład epoksydowy do podłoży 
narażonych na kapilarne podciąganie wilgoci 
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Szybkoschnący, alifatyczny, posadzkowy system poliasparginowy do 
nakładania wałkiem, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 
 
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 piaskiem odpowiednią maszyną i 
odkurzaczem o dużej sile ssącej. Powierzchnia musi być możliwie gładka i płaska, a także ciągła (tzn. bez 
pustych przestrzeni, pęknięć itp.) 
Jeśli w posadzce występują ubytki i jest potrzeba ich szybkiego wypełnienia to należy stosować Neodur 
FT Putty lub Neodur Polyurea M, po prawidłowym  zagruntowaniu podłoża. Do Neodur Polyurea M dodać 
piasku kwarcowego o uziarnieniu lub Epoxol Primer SF-P z piaskiem kwiarcowym 0,1-0,4 mm 
(orientacyjne proporcje mieszania (1:1-2 w/w)  . W związku z krótkim czasem przydatności mieszaniny 
lepiej jest przygotowywać małe ilości (5 minut w temperaturze 25°C). W celu uzupełnienia ubytków 
można wykorzystać również epoksydową szpachlę Epoxol Putty, ale przed aplikacją Neodur Fast Track 
należy odczekać 24h. 
 
Gruntowanie podłoża: W celu stabilizacji podłoża i uszczelnienia porów, a także stworzenia optymalnych 
warunków do silniejszej przyczepności i większego krycia kolejnej powłoki polimocznikowej proponuje się 
zagruntować powierzchnię szybkoschnącym podkładem hybrydowym Neodur Fast Track PR lub 
alternatywnym gruntem NEOTEX w zależności od podłoża (patrz tabela). Nałożyć podkład Neodur Fast 
Track PR nierozcieńczony, lub rozcieńczony rozpuszczalnikiem Neotex PU 0413 do 3% (w przypadku 
wysokiej temperatury podczas aplikacji). Po 3h nakładać pierwszą warstwę Neodur Fast Track. W 
przypadku podłoży o zwiększonej porowatości może być konieczne wykonanie dodatkowej warstwy 
gruntującej. Podłożę powinno być równomiernie wybłyszczone po zagruntowaniu.  
 
Mieszanie: Składnik A i B powinny zostać dokładnie wymieszane w swoich pojemnikach, przed ich 
połączeniem. Składniki połączyć zachowując dostarczoną proporcję i dokładnie wymieszać przez  1 
minutę przy pomocy mieszadła na niskich obrotach, . Należy zwracać uwagę aby wymieszać produkt 
dokładnie również przy ściankach i przy dnie. Należy unikać zbyt szybkiego 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. 
 
Aplikacja: Neodur Fast Track może być nakładany pędzlem lub wałkiem. Stosować nierozcieńczony lub 
rozcieńczony do 3% rozpuszczalnikiem Neotex PU 0413 w przypadku wysokiej temperatury podczas 
aplikacji. Po wymieszaniu zostawić produkt na ~ 2-3 minuty, a następnie natychmiast rozlać na posadzce 
całość pojemnika i rozprowadzać równomiernie przy pomocy welurowego wałka z krótkim włosiem. 
Wałek przed aplikacją musi być zanurzony w mieszaninie, aby uniknąć możliwości wprowadzenia do niej 
powietrza przez suchy wałek. Druga warstwa może być nakładana po 2 godzinach.(w zależności od 
warunków atmosferycznych). Zużycie Neodur Fast Track: 0,40 kg/m2. 
 
Posadzka antypoślizgowa: Po aplikacji pierwszej warstwy Neodur Fast Track posypać na mokrą 
powierzchnię równomiernie piaskiem kwarcowym o maksymalnej wielkości ziaren 0,1-0,5 mm. Użycie 
piasku o większej granulacji ziaren stworzy powłokę o mocniejszych właściwościach antypoślizgowych. 
Po 3 godzinach odkurzyć nadmiar piasku i nakładać kolejną warstwę. Zużycie Neodur Fast Track wyniesie 
łącznie 0,5 kg/m2. Posadzka antypoślizgowa wpływa na zwiększenie ilości zużytego materiału.  
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Wykończenie antypoślizgowe: z dodatkiem Neotex Antiskid M: Przed nałożeniem ostatniej warstwy 
Neodur Fast Track, podczas mieszania dwóch składników Neodur Fast Track dodać dodatek 
antypoślizgowy Neotex Antiskid M w proporcji 1,5-2,5% wagi mieszanki. Następnie mieszaninę ponownie 
miesza się wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym przez ~1 minutę i wałkiem lub pędzlem nanosi się 
na powierzchnię Neodur Fast Track. 
 
Czyszczenie powłoki:  
▪ W przypadku drobnych zabrudzeń zaleca się jak najszybsze usunięcie ich miękką ściereczką zwilżoną 
ciepłą, czystą wodą (temperatura <+60°C) 
▪ Do konserwacyjnego czyszczenia powierzchni z kurzu i brudu zaleca się użycie odkurzacza lub miękkiej 
miotły. Należy unikać używania twardych szczotek lub drutów do usuwania plam 
▪ Do czyszczenia powierzchni ze stwardniałych plam zaleca się użycie mopa z twardej pianki z roztworem 
wody z amoniakiem (~3% rozcieńczenie). Następnie spłukanie czystą, ciepłą wodą (temperatura <+60°C) i 
osuszenie powierzchni czystym miękkim ręcznikiem 
▪ W przypadku stosowania komercyjnych środków czyszczących zaleca się stosowanie środków  
neutralnych (pH pomiędzy 7 a 10). Należy unikać mydeł lub uniwersalnych środków czyszczących 
zawierających sole rozpuszczalne w wodzie lub szkodliwe składniki o wysokim stężeniu zasad lub kwasów. 
Stosować się do zaleceń producenta odnośnie optymalnego rozcieńczenia wodą. W każdym przypadku 
przy pierwszym użyciu komercyjnego środka czyszczącego zaleca się wykonanie próby na małej 
powierzchni 
 
 
UWAGI 

• 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. 

• W związku z bardzo szybkim czasem wiązania należy przygotować taką ilość produktu, która może 
być zużyta bez przekroczenia czasu przydatności mieszaniny do użytku 

• Zaleca się unikanie nadmiernego „rozciągania” żywicy wałkiem, ponieważ szybkoschnący 
charakter materiału może w przeciwnym razie powodować powstawanie smug na ostatecznej 
powierzchni 

• Nie należy poprawiać już pomalowanych miejsc – powłoka szybko zasycha i może się przyklejać 
do wałka 

• Zaleca się zmieniać wałek po każdych 100 m2. Używać osobnych wałków dla każdej warstwy 
• Podłoże musi być suche i zaizolowane przed podciągającą wilgocią. W przypadku występowania 

podciągającej wilgoci podłoże zagruntować Neopoxem Primer AY 
• Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy, aby zmniejszyć ryzyko 

kondensacji lub pojawienia się pęcherzy na powierzchni żywicy 
• Produkt nie powinien być aplikowany w temperaturze niższej niż 5°C, przy wilgotności powietrza 

>80%, wilgotności podłoża >4% lub, gdy przewiduje się wzrost wilgotności w czasie utwardzania 
powłoki. Nie stosowanie się do tych zaleceń może powodować występowanie pęcherzy na 
powłoce 

• Od ułożenia posadzki betonowej powinno minąć minimum 28 dni przed aplikacją farby 
• Odstęp czasowy między kolejnymi warstwami nie powinien być dłuższy niż 24h, w przeciwnym 

wypadku podłoże należy przeszlifować, aby uniknąć problemów z przyczepnością kolejnych 
warstw 

• Gdy szybka aplikacja nie ma tak dużego znaczenia to można również zastosować inne grunty 
epoksydowe. 
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OPAKOWANIA komplety 5kg dostarczone w odpowiedniej proporcji 

 
MAGAZYNOWANIE 2 lata, w oryginalnych, nieotwieranych pojemnikach, temperatura otoczenia 5-40°C. Chronić 
przed mrozem i przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ 
 

Tabela odporności chemicznej 

Typ substancji (stężenie %) 
Czas kontaktu z substancją (+20°C) 

1 godzina 5 godzin  24 godziny 

Kwas fosforowy (10%) A C C 

Kwas siarkowy (10%) A B C 

Kwas siarkowy (10%) A C C 

Kwas solny (10%) A A C 

Kwas mlekowy (10%) A A C 

Kwas azotowy (10%) A B C 

Wodorotlenek sodu (10%) A A A 

Formaldehyd (10%) A A C 

Amoniak (10%) A A A 

Chlor (5%) A A A 

Diesel A A A 

Benzyna bezołowiowa A A A 

Olej silnikowy A A A 

Ksylen A A A 

M.E.K C C C 

Alkohol (95%) A A A 

Słona woda 15% A A A 

Wino (czerwone) A A A 

Legenda:                                                                                                                                          
A - doskonała odporność                                                                                                              
B - dobra odporność (lekkie odbarwienie)                                                                                
C - zmniejszona odporność (mocne odbarwienie)                                              

 

 
 

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. 


