Technický List

TOPCOAT-PU 720
Alifatický, elastický, pochôdzny, polyuretánový, hydroizolačný náter
Popis produktu
Jednozložkový
alifatický,
elastický
polyuretánový, hydroizolačný náter TOP
COAT-PU 720 je UV-stabilný a má vysokú
mechanickú odolnosť. Ponúka nasledovné
výhody:






Jednoduchá aplikácia (jednozložkový
produkt).
Farebná stálosť.
Lesklý a ľahko čistiteľný povrch odolný
voči chodcom a premávke osobných áut.
Odolnosť voči mrazu.
Zachováva svoje fyzické vlastnosti v
teplotnom rozpätí od -40ºC do +90ºC.

Je certifikovaný ako CE produkt na ochranu
betónu podľa EN 1504-2. Certifikát 2032CPR-10.11.
Použitie

1. Používa na ochranu polyuretánových
hydroizolačných membrán:


Proti UV žiareniu (hlavne pri tmavej farbe).



Ak má byť povrch pochôzdny a pre osobné
autá (parkovacie miesta).

2. Používa sa ako farba alebo na ochranu
betónových a kovových povrchov.
Technické údaje
Vlastnosti produktu v tekutej forme
Forma:

prepolymérový
polyuretán

Farba:

biela, šedá,

Hustota:

1.16 kg/l

Viskozita:

270 mPa·sec
(pri +230C)

Vlastnosti vytvrdnutej membrány
Predĺženie pri pretrhnutí: 130%
(ASTM D 412)
Pevnosť v ťahu:
(ASTM D412)
Tvrdosť podľa
SHORE D:
Vodotesnosť pri
hydrostatickom tlaku:
(DIN 1048)

20.5 N/mm2
57
5 atm

Slnečná odrazivosť (SR): 88%
(ASTM E903-96)
Infračervené žiarenie:
(ASTM C1371-04a)

0, 91

Index slnečnej odrazivosti (SRI): 112
(ASTM E1980-0)
Adhézna pevnosť:
>2 N/mm2
(EN 1542)
Odolnosť proti oderu
(EN 13892-4 (BCA))
AR 0.5
Kapilárna absorpcia
(EN 1602-3, požiadavka
EN 1504-2: w< 0.1)
0.01 kg/m2 h0.5
Priepustnosť CO2
(EN 1062-6,
požiadavka Sd>50m) Sd = 184 m
Priepustnosť vodných pár
(EN ISO 7783-2,
Sd = 0.65 m
Trieda I, Sd<5m)
Skúška umelým
zvetrávaním:
(EN 1062-11, 2000 hodín)

Teplotná odolnosť:

Obstál (bez
pukania praskania
alebo odlupovania)
od -400C do +900C

Aplikačný postup
1. Príprava podkladu
Podklad musí byť kompletne suchý, čistý, bez
mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.
Polyuretánové membrány a kovové si
nevyžadujú penetrovanie.

Betónové povrchy je potrebné napenetrovať
penetračným náterom PRIMER-PU 100 alebo
PRIMER-PU 140 v jednej vrstve pri spotrebe
200 g/m2.
2. Aplikácia
Pred aplikáciou sa odporúča jemne rozmiešať
TOP
COAT-PU
720
na
dosiahnutie
homogénnosti materiálu. Treba sa vyhnúť
prílišnému alebo rýchlemu premiešaniu aby
sa v materiály pri miešaní nezachytili
vzduchové bubliny.
TOP COAT-PU 720 nanáša štetcom, valcom
alebo striekaním v 1 alebo 2 vrstvách.
V prípade betónových povrchov sa prvá
vrstva nanáša 2-3 hodiny po napenetrovaní,
kým je penetračný náter ešte lepkavý.
Druhá vrstva sa aplikuje do kríža po 4-24
hodinách v závislosti od počasia.
Spotreba: cca. 0,15 - 0,25 kg/m2 v závislosti
od podkladu.
Nástroje sa čistia rozpúšťadlom SM-16 kým je
TOP COAT-PU 720 ešte vlhký.
BALENIE
TOP COAT-PU 720 je dodávaný v plechových
vedrách po 1, 5 a 20 kg.
SKLADOVANIE
Skladujte v uzavretých vedrách pri teplote
medzi +5ºC a +35ºC Nevystavujte produkt
priamemu slnečnému svetlu alebo mrazu.
POZNÁMKY





pre produkt podkategórie i, typu SB je 500g/l
(2010). TOP COAT-PU 720 obsahuje
maximálne <500 g/l VOC.
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2032-CPR-10.11
DoP No.: TOPCOAT-PU 720/1838-01
EN 1504-2
Výrobky na ochranu povrchu
Náter
Priepustnosť CO2: Sd > 50m
Paroriepustnosť: Class I (permeable)
Kapilárna absorpcia: w < 0.1 kg/m ·h
2

0.5

Adhézia: ≥ 0.8 N/mm2
Umelé zvetrávanie: Prešiel
Reakcia na oheň: Euroclass F
Nebezpečné látky v súlade s 5.3

TOP COAT-PU 720 nie je vhodný na
aplikáciu v bazénoch, kde by prišiel do
kontaktu s chemicky upravenou vodou.
Teplota pri aplikácii a tvrdnutí produktu by
mala byť medzi +5°C a +35°C.
Produkt nie je po otvorení skladovateľný.
Po otvorení aplikujte celé balenie.
PRCHAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (Annex II,
tabuľka A), maximálny povolený obsah VOC
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The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department
of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The
recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the
applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is
suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one
concerning the same product.

