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1. Návod k aplikaci nátěru: aplikujte ve spotřebě cca 0,10-0,30 kg/m2 přímo na betonový nebo cementový podklad velurovým/nylonovým, filcovým válečkem nebo štětcem.
Použití: garáže, sklepní kóje, strojovny, technické místnosti, schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, vodorovné dopravní značení,
nátěry soklů a ploch s menší mechanickou zátěží.
2. Návod k aplikaci protiskluzného nátěru: smíchejte složku A a B, poté do namíchané hmoty přidejte jemný křemičitý písek fr. 0,1-0,3
nebo TopStone Plnivo a promíchejte (EP13:písek / 4:1). Aplikujte ocelovým hladítkem bez zubů a povrch sjednoťte velurovým nebo filcovým válečkem
Použití: povrchy se zvýšeným požadavkem na protiskluznost.
3. Návod k realizaci nátěru stěn: aplikujte filcovým válečkem. Vzorová skladba nátěru stěn:
1. vrstva-nátěr TopStone EP13 .......... cca 0,10-0,20 kg/m2
2. vrstva-nátěr TopStone EP13 ......... cca 0,10-0,20 kg/m2
(u nátěrů s nižší kryvostí aplikujte další vrstvu nátěru pro dokonalé krytí)

TVŮRCE LITÝCH POVRCHŮ

STOUNY RADÍ:

Použití: bytové domy, obchodní centra, rodinné domy, výrobní haly, sklady...
4. Návod k realizaci prosypávaného/protiskluzného povrchu: aplikujte velurovým, filcovým nebo nylonovým válečkem. Vzorová skladba:
1. vrstva-penetrace TopStone EP02 ......... cca 0,50 kg/m2
prosyp křemičitým pískem, vymetení neukotveného písku, přebroušení, vysátí
2. vrstva-nátěr TopStone EP13 ................... cca 0,30 kg/m2
3. vrstva-nátěr TopStone EP13 ................... cca 0,30 kg/m2
Použití: garáže na základové desce tzv. bílé vaně, výrobní haly, skladové haly atd.

TopStone EP13 po namíchání ihned aplikujeme. Pokud tak neučiníme, hrozí při opětovném promíchání (déle než po
5-10 minutách) nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakcem = 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

Technická data:
Mísící poměr A : B dle váhy 1 : 3,65 nebo
dle etikety na obalu.

60 min

Specifická hmotnost

1,49 kg/l

Přilnavost k betonu

1,88 MPa (porušení betonu)
3,50 MPa (lepidlo)
na betonové dlaždici

Reakce na oheň

BflS1

Spotřeba

0,10-0,30 kg/m2, (dle savosti podkladu)

Viskozita při 25 °C

Směs A a B: 1450 mPa.s
A: 3058 mPa.s; B: 1010 mPa.s

Chemická odolnost

výborná*****, špatná*
Aceton*, Voda*****, i-PrOH*****, DMSO*

Paropropustnost
dle ČSN EN ISO 7783

Třída I Sd < 5 m
propustný pro vodní páru, Sd = 0,25 m

Bezpečnost
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!!!

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů
dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál,
aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ
ručení.
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