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KUCHAŘKA TOPSTONE
Způsob a použití produktů TopStone

EXTERIÉR
PRODUKTY

TopFix

EpoStone

PolyaStone Wall

Říční kamínek
K01 Madeira
K12 Madeira S
K02 Kréta
K03 Korsika
K04 (K01+K02) Jáva
K04 (K12+K02) Jáva
K05 (K01+K03) Elba
K05 (K12+K03) Elba
K06 Korfu
K07 (K01+K06) Santorini
K07 (K12+K06) Santorini
K08 CityStone Dark
K09 CityStone Light
M01 Nero Ebano
M02 Bianco Carrara
M03 Rosso Verona
M04 Botticino
M05 Marrone Mogano
M06 Rosa Corallo
M07 Verde Alpi
M08 Grigio Occhialino
M09 Arabescato
M10 Grigio Carnico
M11 Giallo Siena
M12 Rosa del Garda
M13 Giallo Mori
M14 Bardiglio
M15 Brown Royal


























INTERIÉR
PolyaStone
Wall

PolyaStone
TopVital
Vital

TopFix Interiér

TopFix

EpoStone Clear

EpoStone PolyaStone Wall

Říční kamínek

PolyaStone
TopVital
Wall

Ano ale, v exteriéru hrozí výskyt ,,výkvětu manganu''
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Ano ale, v exteriéru hrozí výskyt ,,výkvětu manganu''


























nevhodný do interiéru






nevhodný do interiéru
Mramorový kamínek
Mramorový kamínek



































































































































































































Perleťový kamínek
Perleťový kamínek
Určený pro interiér/exteriér převážně na dekory, na nezatížené plochy, vhodné na vodorovnou plochu, svislá plocha s produktem TOP WALL, PolyaStone Wall

 Ano
 POUŽITÍ ZA PODMÍNKY:-aplikace těchto pojiv v interiéru může v průběhu prvních 48H způsobit zápach.

 Ne
,,výkvět manganu'' Estetická vada, rezavá až hnědá skvrna, nemá vliv na na vlastnosti ani životnost kamenného koberce, lze odstranit např. Top Fe Cleaner
M02, M04, M14 V interiéru na plochách exponovaných slunečním svitem (francouzská okna), je možná částečná UV degradace

TopVital
Plus

PolyaStone
Vital
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TopFix

exteriér/interiér

TopFix interiér

interiér

EpoStone (sl. A + sl. B)

exteriér/interiér

EpoStone Clear Plus (sl. A
+ sl. B)

interiér

PolyaStone

interiér/exteriér

TopWall

svislé plochy interiér/exteriér

stěnový systém v interiéru pro všechny typy kamínků, v exteriéru mimo světlých mramorů

PolyaStone Wall

svislé plochy interiér/ exteriér

stěnový systém v exteriéru pro všechny typy kamínků, UV stabilita, rychlý průběh vytvrzení, aplikace až do 0°C, pozor na vysokou vzdušnou vlhkost
(akceleruje reakci)

TopLock

interiér

1-složková akrylová pasta na uzavření kamenného koberce interiéru v prostorách částěčně zatížených vodou ( kuchyně, chodby, haly, schodiště)

TopGel

interiér

3-složkový epoxidový gel pro uzavření kamenného koberce v interiéru v prostředí dlouhodobě nebo trvale zatíženém vodou

TopVital

interiér/exteriér

2-složkový epoxidový nátěr určený pro revitalizaci a zpevnění kamenného koberce v exteriéru

TopVital Plus

interiér

2-složkový epoxidový nátěr určený pro revitalizaci a zpevnění kamenného koberce v interiéru

PolyaStone Vital

interiér/exteriér

2-složkový polyaspartátový nátěr určený pro revitalizaci a zpevnění kamenného koberce v interiéru/exteriéru, vhodný pro aplikaci i za teplot okolo 0°C,
UV stabilita, pozor na vysokou vzdušnou vlhkost (akceleruje chemickou reakci)

TopStop

interiér/exteriér

speciální posyp pro zvýšení protiskluznosti

TopFiller - epoxidový tmel

interiér/exteriér

TopCleaner

interiér/exteriér

2-složkový epoxidový tmel pro zapravení prasklin a výtluků i na svislé ploše, kotvení okapnic, výplň profilových děr u okapnic, součást systému
TopLayer,sešívání prasklin,lepení prefabrikátů
speciání čistič na nářadí, bez zápachu, vhodný do interiéru

TopStone Plastbeton

interiér/exteriér

marteriál vhodný k zapravení děr a výtluků na vodorovné ploše

2-složková epoxidová penetrace do exteriéru pod kamenný koberec ,pro přípravu plastbetonu,pro přípravu tmelu
2-složková epoxidová penetrace do interiéru pod kamenný koberec ,pro přípravu plastbetonu
okolí bazénů, terasy, zelené střechy, vjezdy, balkony, lodžie, chodníky, příjezdové cesty, schodiště, doplňky a dekorace , zahradní architektura, drenážní
systém, retardéry, bezbariérové plochy,nadzemní garáže, cyklotrasy, parky, pro přípravu podkladní vrstvy z TopLayeru.
chodby, garáže, sklepy, vstupy, vstupní haly, obývací pokoje, ložnice, koupelny, schodiště, doplňky a dekorace, sauny, průmyslové prostory, výstavní
plochy, součást systémového řešení Lock Hard, Clear.
okolí bazénů, terasy, zelené střechy, vjezdy, balkony, lodžie, chodníky, příjezdové cesty, schodiště, doplňky a dekorace, zahradní architektura, drenážní
systém, retardéry, bezbariérové plochy, nadzemní garáže, cyklotrasy, parky, UV stabilita, rychlý průběh vytvrzení, aplikace až do 0°C, pozor na vysokou
vzdušnou vlhkost (akceleruje reakci).

Tento návod na aplikaci kamenného povrchu různých plniv s různými pojivy neřeší konkrétní použití pojiv na plochy zatížené různě agresivními chemickými látkami jako je bazénová chemie (chlor, sůl, ionizace atd.), posypové soli různých
charakteristik, agresivní chemické čističe. Konkrétní skladbu pro dané případy řešíme individuálně!!!
Ve všeobecné rovině je nejodolnější pojivo vůči solím a jiným chemickým látkám pojivo EpoStone, TopFix a TopVital, které ovšem mají menší UV stabilitu, proto je třeba tyto aspekty posuzovat individuálně s ohledem na tabulku viz. výše.
Při zakoupení materiálu si prosím zkontrolujte šarže zakoupených pytlů, aby nedošlo vlivem různých odstínů ke vzniku nestejnobarevných fleků na ploše. Případně doporučujeme míchat pytle různých šarží v poměru tak, aby byla zajištěna
stejnobarevnost. Při nedodržení postupu nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

