13
EN13813

ProTop 1000
Fisa Tehnică:
Descrierea produsului:
ProTop 1000 este un liant/amorsă epoxidică bicomponentă transparentă.
Domenii de utilizare:
ProTop 1000 se utilizează ca grund, liant (pentru reparații și aplicații cu strat principal), dar nu ca strat
de sigilare.
Mediu inconjurator:
ProTop 1000 nu conține solvenți și practic nu are miros în timpul aplicării. Este un produs neinflamabil.
Urmați instrucțiunile corespunzătoare din partea Consiliului Național al Direcțiilor de Sănătate și
Securitate Ocupațională.
Raport de amestec:
A:B
A:B

2.5:1 din greutate
2.3:1 Din volum

Temperatura de lucru:
Temperatura recomandată pentru substrat este de +15 - +25°C.
Temperatura cea mai scăzută a substratului este de +10°C.
Temperatura pe substrat trebuie să fie întotdeauna de +3°C peste punctul de rouă în timpul aplicării și întăririi.
Timpul de aplicare/Timpul de lucru:
Produsul mixt trebuie utilizat timp de 30 de minute la +18°C. La temperaturi mai mari, timpul se scurtează.
Timpul de întărire:
Poate fi revopsit după
Pietonabil după

18 ore la+18°C
18 ore la +18°C Întărire completă

5-7 zile.

Culoare:
Transparent
Conținut corp solid:
Aprox 100 %
Finisaj:
Lucios
Densitate
Componenta A aprox. 1.13 kg/lit.
Componenta B aprox. 1.05 kg/lit.
A+B aprox 1.10 kg/lit.
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Depozitare.
6 luni în ambalaj închis.
Temperatura de depozitare trebuie sa fie cuprinsă intotdeauna între +5°C și +40° C.
Protejați împotriva pătrunderii umidității în ambalaje.
Ambalare:
Produsul A + B este furnizat in urmatoarele ambalaje :
Baza A

Întăritorul B

10.7 kg
2 x 200 kg
1000 kg
2 x 1000 kg

4.3 kg
160 kg
400 kg
800 kg

Unitate

15 kg
560 kg
1400 kg
2800 kg

(13.6 litri)
(509 litri)
(1272 litri)
(2545 litri)

VOC-Conținutul de emisii volatile
Materialul mixt, gata de utilizare, îndeplinește cerințele Directivei 2004/42 / CE ("Directiva VOC în vopsele") - în
Regatul Unit "Regulamentul compușilor organici volatili în vopselele, lacurile și produsele de rafinare a
vehiculelor din 2005".
Valoarea limită a UE pentru această categorie de produs (cat A / j), pe bază de solvenți: 500 g / l (2010).
Marcaje CE
ProTop 1000 a fost testat ca parte a sistemului Peran STB (ca primer).
Consultați Declarația de performanță pentru detalii.
Orice practici sugerate sau specificații de instalare pentru sistemul compozit de pardoseală sau perete (spre deosebire de specificațiile de
performanță ale produsului individual) incluse în această comunicare (sau orice altul) de la Flowcrete UK Ltd constituie numai opțiuni
potențiale și nu constituie și nu înlocuiesc sfaturile profesionale în acest sens . Flowcrete UK Ltd recomandă ca orice client să caute
consultanță independentă de la un consultant calificat înainte de a lua orice decizie cu privire la proiectare, instalare sau altfel.
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