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IDRO 2K
Simplesmente O.K.

Desde 1998, mais de 8000 assoalhadores 
em mais de 40 Países do mundo, 
escolheram IDRO 2K da Vermeister
pela sua grande confiabilidade.
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IDRO 2K, o parceiro de trabalho mais confiável.
Verniz de acabamento poliuretânico bicomponente à base de água, sem NMP, anti-amarelecedor, disponível 
em 3 versões diferentes: 10 gloss, 30 gloss e 50 gloss. IDRO 2K na versão 10 gloss confere ao assoalho um 
efeito de “madeira natural”, pelo que os pisos tratados com este acabamento adquirem uma naturalidade, 
uma homogeneidade e uma limpeza comparáveis somente aos ciclos de impregnação com óleo e/ou cera. 
A classificação EC1 certifica a baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis quer durante a aplicação 
quer após a colocação do piso. Além destas características estéticas, IDRO 2K tem uma elevada resistência à 
abrasão, a manchas e a marcas de borracha, como nenhum outro produto à base de água ofereceu até agora, 
sendo indicado também para áreas de grande trânsito (salões, lojas). Se aplicado diretamente na madeira 
sem demão de fundo reaviva notavelmente a coloração da madeira sem causar no tempo fenômenos de 
amarelecimento.

Tecnologias
O notável desempenho de IDRO 2K deve-se também ao emprego de tecnologias exclusivas desenvolvidas 
pelos laboratórios Vermeister.

Nano Scale System
O sistema NSS permite obter vernizes diferenciados pela excepcional resistência, sobretudo, contra riscos.

Permanent Anti-Scratch System
Graças ao sistema PASS, os agentes antirrisco assentam na superfície do verniz e ficam “presos” ao 
polímero mediante indissolúveis ligantes químicos. Deste modo não são removidos durante as lavagens 
ou o uso, mantendo as propriedades antirrisco inalteradas.

IDRO 2K – Confiabilidade Certificada
Classificação EC 1
IDRO 2K obteve a classificação EC 1 que identifica o produto como sendo de “baixíssima emissão 
de COVs” e tem o selo GEV EMICODE® EC1 R, a melhor garantia contra a poluição do ar em espaços 
fechados, proporcionando um alto nível de proteção da saúde e de compatibilidade ambiental.

NMP-free
Sem NMP. O NMP (N-metil pirrolidona) é um solvente usado na produção de vernizes à base de água, 
classificado como perigoso pelos possíveis efeitos nocivos no ciclo reprodutor. Desde 2007, a Vermeister 
eliminou o NMP da formulação dos seus produtos à base de água. 

Conforme a norma EN 14904 - pisos esportivos
Classificação CE Cfl-S1 de resistência ao fogo
Idro 2K, na versão “SPORT” está certificado em conformidade com a norma EN 14904 graças à suas 
propriedades ANTIDERRAPANTES e de RESISTÊNCIA AO DESGASTE. Também concorre para a obtenção 
da classe de resistência ao fogo Cfl-S1 na marcação CE.

Indoor Air Emissions
Na França, desde 1 de janeiro de 2012, os produtos de construção devem apresentar um rótulo 
que certifique, de modo simples e direto, o nível de emissões de compostos orgânicos voláteis 
(COVs) em espaços fechados. O nível de emissão do produto é indicado por uma classe que vai 
de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). A finalidade desta rotulagem é informar 
claramente os consumidores sobre o nível de emissão de COVs dos produtos após 28 dias 
do teste. Os produtos Vermeister da linha Zero concept e da linha Innovation (além de alguns 
produtos de outras linhas) entram na classe A+.
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