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Na vytvrzený povrch probarvené penetrační vrstvyTopStone aplikujte níže popsanou technologií TopStone EP12.
velurový, nylonový nebo filcový váleček

STOUNY RADÍ:
1. Návod k aplikaci nátěru : aplikujte ve spotřebě cca 0,15 - 0,35 kg/m2 ocelovým hladítkem bez zubů na dokonale
vytvrzenou penetraci TopStone. Finálním krokem je sjednocení povrchu pomocí strukturovacího, velurového nebo
filcového válečku
Použití: sklepní kóje, strojovny, technické místnosti, schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, vodorovné dopravní
značení, nátěr soklů

TVŮRCE LITÝCH POVRCHŮ

POZOR ! Nikdy nevyškrabávejte ani nevykapávejte namíchaný materiál z obalu, hrozí riziko nevytvrzených míst na
ploše.

2. Návod k aplikaci protiskluzného nátěru: na dokonale vytvrzenou penetraci TopStone nebo jiný doporučený
povrch TopStone aplikujte protiskluzný nátěr TopStone EP12, nejdříve smíchejte složku A a B, poté do namíchané
hmoty přidejte jemný křemičitý písek frakce 0,1 - 0,3 mm a promíchejte (EP12 [cca 4:1] křemičitý písek frakce 0,1 - 0,3
mm). Aplikujte ocelovým hladítkem bez zubů a povrch sjednoťte válečkem
Použití: povrchy se zvýšeným požadavkem na protiskluznost.
3. Návod k realizaci nátěru stěn: aplikujte strukturovacím nebo velurovým válečkem
Vzorová skladba nátěru stěn:
-podbarvená penetrace TopStone EP01 nebo EP02……….…cca 0,20 kg/m2
-nátěr TopStone EP12…….…………cca 0,20 kg/m2 (v případě nižší kryvosti nátěru aplikujte další vrstvy nátěru)
Použití: bytové domy, obchodní centra, rodinné domy, výrobní haly, autoservisy atd.

TopStone EP12 po namíchání ihned aplikujeme. Pokud tak neučiníme, hrozí při opětovném promíchání (déle než po
5-10 minutách) nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce = rychlé vytvrdnutí. Nástroje a pokožku od
nevytvrzené hmoty očistit TopStone Cleanerem nebo acetonem, vytvrzenou hmotu mechanicky – smirkem, bruskou,
apod.

H věty, P věty:

Složka A: H315, H317, H319, H411, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P333+P313, P362, P391, P501
Složka B: H302, H312, H314, H317, H332, H411, H412, P264, P270, P271, P280, P301+P330+P331, P3020+P352, P303+P361+P353,
P305+P351+P338, P312, P333+P313, P363, P391, P405, P501

20 min

Pevnost v tlaku

55 MPa

Pevnost v ohybu

40 MPa

Specifická hmotnost

1,46 kg/l

Přilnavost k betonu

2.97 MPa

Reakce na oheň

BflS1

Protiskluznost (za sucha - mokra)
Spotřeba

Bezpečnost

0,5) podle ČSN 74 4505
2

0,15 - 0,35 kg/m
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Mísící poměr A : B dle váhy 4 : 1 nebo dle
etikety na obalu.

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
stavebnachemia.topstone.sk

Chemické složení - směs epoxidové
pryskyřice se speciálně formulovaným
tvrdícím systémem. Dopravní
klasifikace - ADR sl. A 9 a sl. B 8. Další
informace jsou uvedeny
v bezpečnostním listu. Způsob hašení suchý písek, alkoholu vzdorná pěna,
CO2, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!

PARTNER / PRODEJCE:

TopStone EP12

Doba zpracovatelnosti

