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Thixotropní plnivo na bázi speciálního polymeru.

Funkce:

Plnivo penetrací TopStone a vybraných uzavíracích vrstev TopStone.

Možnost využití:
−
−
−
−

po smíchání s TopStone EP01,EP01-EKO,EP02,EP02-EKO vytvoříme tmelící hmotu na
přetmelení drobných výtluků, prasklin, pórů, spár apod.
po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO je možné realizovat malé
požlábky ve styku podlaha/stěna
po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO je možné hmotu použít jako
lepidlo
z chemického hlediska je možné plnit epoxidy, polyuretany, vinylestery, polyestery

Výhody:
−
−
−

jednoduchá aplikace
plnění vybraných hmot TopStone do požadované konzistence
po smíchání s TopStone EP01,EP01-EKO,EP02,EP02-EKO tmelení vodorovných
i svislých ploch

Vlastnosti:

- thixotropní plnivo na bázi speciálního polymeru

Balení a vydatnost:
Skladování:

Maloobchodní balení

10kg pytel

Velkoobchodní balení

10kg pytel

Skladujte v suchých a čistých prostorech. Nenechávejte obal otevřený, mohlo by dojít ke
znehodnocení jeho obsahu. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

T
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Nasypte do požadované hmoty a důkladně promíchejte. Plnění dle požadované konzistence materiálu.
Plnění doporučujeme nejdříve otestovat.

Návod k vytvoření tmele vhodného k zatěsnění drobných výtluků a pórů:

Smíchejte již důkladně promíchaný TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO s TopThix v poměru cca
10 až 15:1. Aplikace ocelovým hladítkem nebo špachtlí. Tmelit lze jak vodorovné tak i svislé plochy.
Použití: tmelení prasklin, tmelení drobných výtluků, tmelení spár, tmelení svislých ploch, malé požlábky,
lepení

Technická data:

Velikost částic polymeru

cca 100 μm

Specifická hmotnost

0,95 g / cm

3

TopThix

Upozornění:
Nenechávejte obal dlouhodobě otevřený, co nejdříve jej uzavřete. V místech se zvýšenou cirkulací vzduchu může
dojít k rozprášení TopThix do prostoru.
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