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Speciální protismykové plnivo pro docílení vyšší bezpečnosti - protiskluznosti při
pohybu po povrchu
jak v exteriéru, tak v interiéru na všechny povrchy TopStone® systému, zejména schody, trvale mokré
provozy apod.
upozorňujeme, že zejména v interiérech je po aplikaci možné zhoršení úklidu povrchu klasickou metodou
(vytíráním)
vyšší bezpečnost pohybu
dlouhá životnost
dobrá údržba oproti jiným protismykovým systémům
pochůzí bosou nohou
pochůzí bosou nohou v exteriéru, dle míry použití vsypu na 1 m²
speciální nereaktivní vsyp s kulatými zrny

TopStop
TopStone povrch
TopFix/TopFix Interiér

podklad

(beton, anhydrit,
dlažba….)

Zapracování protismykového plniva je možné dvojí metodou:
a) při pokládce povrchu TopStone „do živého“ povrchu se provede vhoz materiálu TopStop tak, že se
vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsnit (co nejdříve po položení TopStone )
a nechá se volně dopadnout (spotřeba cca 50 g/m², dle požadované drsnosti), čímž se zakotví k povrchu TopStone ®
b) dodatečně na hotový povrch TopStone při použití materiálu TopVital / PolyaStone Vital:
1. Příprava podkladu, zbavení nečistot a nesoudržných částí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem,
vysavačem apod., odmastit dle potřeby technickým acetonem.
Příprava nářadí - nádoba na míchání dvou složek pojiva dle návodu, míchadlo, lakovací váleček (velurový, nylonový povrch s krátkým chlupem), eventuálně štětec.
2. Důkladně promíchat obě složky TopVital / PolyaStone Vital pomocí pomaluobrátkového míchadla
po dobu 3 minut.
3. Na připravený čistý a suchý povrch nanášet válečkem nebo štětcem promíchaný materiál TopVital
/ PolyaStone Vital (materiál zpracovat do 40-ti minut při 20°C).
4. Vsypat TopStop „do živého“ povrchu - provede se vhoz materiálu TopStop tak, že se vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsnit (co nejdříve po provedení nátěru TopVital
PolyaStoneVital ) a nechá se volně dopadnout (spotřeba cca 50 g/m2, dle požadované drsnosti).

- materiál nevyžaduje žádné speciální opatření
- nejsou třeba žádná opatření, materiál je nevodivý a nehořlavý
- vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou – prachové částice mohou způsobit podráždění (u citlivých osob)
- vyvarujte se vdechnutí – dlouhodobé působení prachových podílů může mít za následek zaprášení plic.

-

při zasažení očí: výplach očí čistou vodou, jinak odborné lékařské vyšetření
při inhalaci: přemístění na čerstvý vzduch
není radioaktivní, jedná se o stabilní inertní materiál, lze likvidovat na skládce
TopStop je vyráběn dle DIN 8201 a certifikovány BIA na obsah karcinogenních a silikogenních látek
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