TopLock

speciální pasta pro uzavření
struktury povrchu TopStone

TopLock představuje doplňkový materiál TopStone® systému pro interiérové použití .
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Funkce:

Uzavření porezity povrchu TopStone při zachování struktury povrchu.

Možnosti využití:

vrchy TopStone frakce kamínků do 5mm (u větších frakcí větší spotřeba a delší doba na vytvrzení)
o zamezení poréznosti povrchu, usazování nečistot
e pro interiéry na vodorovné i svislé plochy
- není určen pro trvalé zatížení vodou

TopLock

Vlastnosti:

žková pasta na akrylov
po vytvrzení je čirá
tabilní

ě,

TopStone povrch

TopFix Interiér
podklad

(beton, anhydrit,
dlažba….)

elká přilnavos
vrchu
ologicky šetrná
ace bez vážení

Zpracovatelská data:

Během aplikace a vytvrzování nesmí TopLock
přijít do přímého styku s vodou a chemickými
látkami. Pro vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte naftové hořáky, plynové hořáky apod.,
produkující v místě realizace CO a vodní páry,
které mají negativní vliv na kvalitu povrchu.

Doporučená teplota pokládky
Použitelnost povr

12 - 36hodin pochůzní dle nanesené tloušťky

Aplikace na vytvrzelý povrch
TopStone

Povrch TopStone musí být pochůzný, nesmí
lepit (minimálně 12-24hodin od položení
vislosti na teplotách)
povrchu TopSt

Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a dle
Maloobchodní balení
5 kg
konkrétní aplikace.
Velkoobchodní balení
15 kg
U frakce kamínků 2-4mm je spotřeba TopLock cca 0,8kg/m2 v 1cm tloušťky
povrchu TopStone. U frakce kamínků 4-8mm je spotřeba TopLock cca 1kg/m2 v 1cm
tloušťky povrchu TopStone. Vydatnost může být ovlivněna mírou zatížení povrchu a velikosti použití frakce.

Skladování:

Při teplotách > +5°C < +28°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

1. Příprava povrchu Topstone pro pokládku TopLock:
Nový povrch – bez přípravy nejdříve však po 12 až 24 hodinách dle teplot, povrch musí být pochůzný a
nesmí lepit.
Starý povrch – očistit povrch například kartáčem s vodou nebo parním čističem, odmastit dle potřeby
technickým acetonem, vysušit a následně po očištění aplikovat TopLock.
2. Materiál TopLock je jednosložkový, aplikujeme přímo z dodávaného balení tak, že si materiál promícháme
v balení pomaluobrátkovým míchadlem, naneseme (nabereme zednickou naběračkou) na plochu
a roztíráme speciálním silikonovým hladítkem tak, aby se vykreslila struktura povrchu Topstone, ale mezery
byly zaplněny materiálem TopLock, čím méně materiálu, tím lepší struktura a rychlejší vytvrzení (spotřeba
cca 0,8 – 1kg/m² dle frakce kamínku).
3. V případě potřeby se dá po vytvrdnutí aplikovat další vrstva.
4. Výsledný povrch po vytvrzení musí být čirý v celé vrstvě – známka dokonalého vytvrzení.

Pozor!!! Materiál reaguje a tvrdne se vzdušnou vlhkostí. Dbejte na důkladné uzavření obalu po aplikaci, včetně
očištění nářadí vodou.

Technická data:
Materiál nijak nesnižuje a neovlivňuje mechanické
vlastnosti povrchu TopStone. Aplikace materiálu
TopLock zaplní póry povrchu TopStone.
Spotřeba cca 0,8 – 1kg/m2 dle frakce kamínků
a rovinnosti.

Pokyny pro odstraňování:
Metody nakládání s odpady: Odpadní produkt (odpad kategorie O) opatrně nahrňte
na jedno místo, umístěte do obalu a odstraňte jako odpad souladu se zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech platném znění. Možným typem odpadu je odpad kódu
08 01 12 - Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Předejte
oprávněné osobě nakládání s odpady. Zamezte úniku do kanalizace a vodních toků
a půdy.
Metody odstraňování znečištěného obalu: Obal (odpad kategorie O) odstraňte jako
souladu se zákonem č.185/2001 Sb
platném znění. Obal lze
zařadit do skupiny 15, např. odpadní plastový obal – 15 01 02.
rámci odstraňování
odpadu, vždy tento předávejte oprávněným osobám v souladu s platným zákonem o
odpadech. Vyčištěné obaly lze recyklovat.
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