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Deckshield UV Topcoat 
 
 
Fisă Tehnică 

 
Descrierea produsului: 
Poliuretan bicomponent colorat, rezistent UV și la lumina naturală. 
 
Utilizări: 
Utilizat ca parte a sistemului Deckshield, pentru a asigura un finisaj cu rezistență UV (recomandat pentru 
parcările exterioare expuse). 
 
Mediu: 
Deckshield UV Topcoat conține solvenți, asigurați o ventilație și/sau extracție corespunzătoare a aerului din 
spațiul de lucru. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa de Securitate a produsului. 
 
Raport de amestec: 
2.2 parti componenta A se amesteca cu1 parte componenta B, din greutate. 1.8 parti componenta A se 
amesteca cu 1 parte componenta B, din volum. 
Adăugați toată cantitatea de întarior B in Baza A. Amestecați componentele cu ajutorul unui mixer elicoidal, la 
turații reduse, pentru a evita înglobarea de aer in amestec. 
 
Temperatura de aplicare: 
Temperatura recomandată a stratului suport este cuprinsă între +15 - +25°C, dar nu mai puțin de +5°C. 
Temperatura stratului suport trebuie sa depășească “dew point” cu +3°C în timpul aplicării și întăririi. 
Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C în 24 de ore după aplicare. 
 
Timpul de aplicare/timp de lucru: 
Produsul amestecat trebuie aplicat în maxim 40 minute la o temperatură de +20°C. 
La temperaturi ridicate, timpul de aplicare se scurteaza drastic. 
 
Timpul de maturare (la +20°C): 
Fara amprentă dupa 8 ore, se poate reaplica dupa 16 ore. 
 
Pietonabil după 16 ore. 
Aplicare strat ulterior în maxim 24 de ore. 
ÎntĂrire finala în 5 - 7 zile. 
 
Umiditatea ambientală trebuie să fie cuprinsă între 30 și 80% UR în timpul aplicării și întăririi. Umiditatea 
ridicată în primele etape ale întăririi, poate cauza matuirea sau albirea suprafeîei (blooming). Suprafaîa nu se 
acoperă sau se spală în primele 24 de ore după aplicare. 
 
Culori: 
Se regăsesc în fișa sistemului Deckshield Rapide. 

 
Conținut corp solid: 
Aprox. 68 % (din greutate) 
 
Finisaj: 
Lucios 
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Densitate: 
Componenta A aprox. 1.3 kg/l 
Componenta B aprox. 1.1 kg/l 
 
A+B aprox. 1.2 kg/l. 
 
Depozitare: 
12 luni în ambalaje închise. 
Temperatura de depozitare este cuprinsă între +5°C și +30°C. 
A se proteja împotriva umezelii și a înghețului. 
 
Ambalare: 
Produsul este livrat  A+B in urmatoarele ambalaje. 
 
Set Baza A Întăritor  B 
 
10 kg (8.3 litri) 6.8 kg 3.2 kg 

 
 
Orice recomandare sau sugestie referitoare la utilizarea produselor realizate de Flowcrete UK Ltd., fie în literatura sa tehnică, fie ca răspuns 
la o anchetă specifică sau în alt mod, se bazează pe date considerate fiabile, totuși produsele și informațiile sunt destinate utilizării de către 
Clienții cu abilități și cunoștințe necesare în industrie și, prin urmare, este de datoria Clientului să se asigure de adecvarea produselor pentru 
uzul său specific și se consideră că Clientul a făcut acest lucru la propria sa discreție și risc. 
 
 

 
 
 

 


