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hydroizolacja poliuretanowa

TopPur :

Cechy: 
Materiał hydroizolacyjny do ochrony przed wnikaniem wilgoci lub innych substancji do podłoża.

Stosowany do: 

- Izolacja zewnetrzna - tarasy, balkony,schody, 
- Izolacja wewnetrzna - prysznice, łazienki, kuchnie, garaze, anhydrytowe podłogi. 

Zalety: 
- Wysoka rozciągliwość do 600%,  zmniejszona możliwość pęknięć w temperaturze - 10 ° C (2 mm) i dynamiczne 
rysy do 0,5 mm.
- Szybka aplikacja.
- Odporność na przenikanie korzeni.
- Odporny na działanie wysokich temperatur, chemikaliów i produktów naftowych.
- Przyczepność bez jakiegokolwiek innego dodatkowego mocowania.
- Łatwe i szybkie naprawy lokalnych uszkodzeń.
- Odporność na mróz. 

Cechy: 
- Materiał trójskładnikowy tworząc hydroizolacje w oparciu o poliuretanową membraną,
bezrozpuszczalnikowy

Dane do przetwarzania : 
Nie izolować TopPur na powierzchniach, gdzie 
może  wystąpić  ciśnienie  pary.  W  przypadku 
niedostatecznego zamknięcia porowatość mogą 
się pojawić na powierzchni podłoża wady. Przy 
wysokiej temperaturze i pod wysokim obciążenia 
nie można wykluczyć wcięcie  w podłodze. Dla 
ogrzewania pomieszczeń nie należy używać olej 
napędowy,  palniki  gazowe,  itp.,   produkujące 
w  miejscu  Co2  i  pary  wodnej,  która  posiada 
negatywny wpływ na jakość powierzchni. Nie izolować powierzchni o wilgotności powierzchniowej wyższej 
niż 4% a wilgotność powietrza nie może przekraczać 70%.

Opakowania i wydajność pokrycia: 
Te wartości zużycia można zmieniać w zależności 
od konkretnych warunków, a w zależności 
od konkretnego zastosowania. 

Przechowywanie: 
W temperaturach> +12 ° C <+25 ° C, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.Okres gwarancji - 
informacja na opakowaniu. 

30 minut w temper. otoczenia od 20°C

> 10°C ( �+ 30°C )

Powolne utwardzanie

Szybkie utwardzanie

Dalsza warstwa do 24 godz., utwardzona 
warstwa po 24 godz. w pełni utwardzony 
w ciągu 7 dni.

Czas urabialnośći materiału

Zastosowanie powierzchni

Przy niskich temperaturách

W wysokiej temperaturze

Zastosowanie powierzchni w
temperaturze 20°C

Hurtowe opakowanie 

Opakowanie detal

230 kg ok. 30 m
25 kg ok. 5 m



Przygotowanie podłoża –pozbawienie zanieczyszczeń, odkurzacz, itp., w razie potrzeby drenażu (np. 
balkon) musi być wykonany spad zgodnie z określonymi standardami 1,5 - 2,5 %.
Przygotowanie szalunku, ustalające kapie i wszelkie inne elementy kanałów odwadniających, może być 
używany TopFiller, dylatacja na dużych przestrzeniach musi być i w powierzchni posadzki TopStone.
Penetracja materiałem TopFix  - (realizacja według instrukcji dla materiału TopFix) dla 
ogólnegowzmocnienia, lepszej spójności i przyczepności do podłoża.
Zastosowanie TopPur - 24 godziny po aplikacji penetracji może być stosowana membrana poliuretanowa.Nie 
jest konieczne szlifowanie w ciągu 3 dni, po 3 dniach należy precyzyjnie szlifowaćpodkład.5. Wytwarzanie 
TopPur - dokładne wymieszanie dwóch składników A i B, stosując mieszadło ( 300-400obr. /min. ) czas 
mieszania 3 minuty. Dodanie składnika C do mieszaniny składników A i B (wolnoporuszającej wiertarki). 
Podczas mieszania jest konieczne, aby do materiału niepotrzebnie wmieszanopowietrze i po pierwszym 
mieszaniu materiał przelać do innego pojemnika i ponownie mieszać. Takprzygotowany materiał rozciągnąć 
za pomocą pacy zębatej i następnie wałkować odpowietrznikowymwałkiem (Posadzka powierzchni 
TopStone po 24 godzinach po aplikaci TopPur ).

Zastosowanie tylko na suchej nawierzchni! Mieszankę zalecamy do stosowania przy rosnącej temperaturze 
(eliminuje możliwość kondensacji wilgoci na powierzchni materiału). TopPur natychmiast po zmieszaniu 
nakładamy na powierzchnię. Jeśli tego nie zrobimy,to po następnym mieszaniu (więcej niż 5-10 minut) 
powstaje ryzyko spontanicznej egzotermicznej reakcji! Narzędzia i skóre zanieczyszczone materiałem 
nieutwardzonym oczyszczamy acetonem, a utwardzoną masę mechanicznie , szlifowanie, itp. Podczas 
instalacji TopStone powierzchni po więcej niż 3 dniach od aplikacji TopPur jest koniecznie przeszlifowanie.
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Instrukcja użycia:

Dane techniczne: 
Wydłużenie po 7 dniach w 20°C 

Kolor    

Zużycie 

Reakcja na ogień

> 600%

żółto-beżowy 

około 1 - 1,5 kg / m2, wed.podłoża

Bfl - S1

Proporcje mieszania A: B :C wagowo 3,1: 1: 0,8  lub zgodnie z 
etykietą opakowania. Bezpieczeństwo skład chemiczny - 
mieszanina prepolimeru izocyjanianowego, dodatki specjalnie 
formułowane układ utwardzania; Klasyfikacja ruchu - ADR. skł.A-
bez klasyfikacji i skł. B9 i  skł.C-bez klasyfikacji. Dalsze informacje 
zawarte w karcie charakterystyki. Zabiegi gaszenia ognia - suchy 
piasek, odporna na alkohol piana, CO2, rozpylona woda. NIE 
GASIĆ  WODĄ.

R zwroty: R 20
R 36
R42/43

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe 
Działa drażniąco na oczy 
Dychanie może spowodować senzibilitaci i w 
kontakcie ze skórą 

R zwroty: R 22
R 40
R 43
R50 / 53

R 51
R 53

R 65

R 66

R 67

Działa szkodliwie po połknięciu 
Podejrzane działanie rakotwórcze 
Może senzibilitaci spowodować kontaktu ze skórą 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
Toksycznie na organizmy wodne 
Może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
Działa szkodliwie po połknięciu może spowodować 
uszkodzenie płuc 
Powtarzające się narażenie może powodować 
suchość skóry lub pękanie 
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty 
głowy 

Reakcja na ogień   
Żywiczne materiały podłogowe         
Wodoszczelność
Odporność na ścieranie
Przyczepność
Odporność stuknięcia
Izolacja akustyczna
Pochłanianie dźwięku
odporność termiczna
odporność chemiczna
NPD-nie zadeklarowano

Komponent A: - łatwopalna ciecz klasy. IV, szkodliwe dla zdrowia, 
w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody. 
aromatyczny prepolymerpolyisokyanátu 

s zwroty: S 2
S 23
S 24
S 26

S 37
S 45

S 60

S 61

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy
Unikać kontaktu ze skórą
w przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć  pomoc medyczna 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne 
W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, 
wezwać lekarza pomoc (jeśli to możliwe, pokaż to 
oznaczenie)
Materiał ten i jego zawartość musi być usuwany jako odpad 
niebezpieczny.                                     
Unikać uwolnienia do środowiska 

Instrukcje bezpieczeństwa dla skł.A i skł. B

Komponent B - klasa cieczy palnych. III, szkodliwe dla zdrowia, 
zagrożenie dla środowiska 
diaminy aromatyczne 

2,2

2,2

IRRITANT HARMFUL TO THE ENVIRONMENT 

IRRITANT

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Podczas korzystania z naszych produktów według naszych 
zaleceń i  procedury dotyczącej materiałów, dla których tego rodzaju produkty są przeznaczone, nie powstaną szkody lub obrażenia. Metoda aplikacji i praca i 
warunki pracy są poza naszą kontrolą, a zatem nasze zalecenia są powszechnie znane i mogą być stosowane jako podstawa do odpowiedzialności.
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