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LDS Topcoat M 12P is een 2-componentige polyuréthaanhars dat resistent is aan licht. Na 

volledige uitharding verkrijgt men een transparante en matte beschermingslaag met een goede 

slijtvastheid.

LDS Topcoat M 12P

2 componenten

Dampopen

Mat

Lichtresestent

Solventvrij

Toepassing en toepassingsgebieden
LDS Topcoat M 12P als afdeklak voor afgechipte oppervlakken, als primer en als 

beschermingslaag voor absorberende minerale oppervlakken, gegoten asfalt en anhydrietvloeren. 

Matte 2-component eindafdichtingslaag

Vloeroppervlakken binnen en buiten

Stijve reactieharsverven

Beton- en dekvloeroppervlakken

Gietasfalt binnen

Technische gegevens
Verpakking Emmer/bus-fles in PE

Mengverpakking 5 kg

Component A 4,5 kg

Component B 0,5 kg

Leveringsvorm 80 / 80 verp./pal.

Verwerkings-
temperatuur

+5°C tot +30°C

Dichtheid, 
verwerkingsklaar*

1,05 kg/l

Viscositeit* ong. 2,0 dPa.s

Kleur Transparant, mat

Voorzichtig 
begaanbaar*

na ong. 4 uur

Overwerkbaar* na > 6 uur < 48 uur

Verwerkingstijd ong. 6 uur

Schuurverlies 0,039g (volgens Taber-
test CS-10, 1000 U, 
1000g)

Opslag vorstvrij, 12 maand

* Bij +20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
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Op niet-zuigende ondergronden: 0,1 - 0,15 kg/m2/laag

Op zuigende ondergronden: 0,15 - 0,25 kg/m2/laag

Verbruik

Verwerking
1. Component A en component B met een langzaam draaiende boormachine en roerspiraal 

intensief mengen. Na het mengen het materiaal overgieten en nogmaals kort roeren.

2. LDS Topcoat M 12P wordt met een mohair rol dun en kruiselings op de ondergrond 

aangebracht. De opgegeven verbruikshoeveelheden zijn na te leven. Het aanbrengen van te grote 

hoeveelheden kan tot irritatie van het materiaaloppervlak leiden.

3. De reiniging van de werktuigen kan in verse toestand met water gebeuren. Na uitharding is 

enkel noch een mechanische reiniging mogelijk.

4. De oppervlakken zijn na 4 uur voorzichtig begaanbaar, na 6 uur overwerkbaar en na 5 dagen 

volledig belastbaar.

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet dragend, droog aan het oppervlak en vrij zijn van vuil, stof, residu's van 

schoonmaakmiddelen en scheidingsmiddelen.

Bij sterke temperatuurschommelingen, in combinatie met een verhoogde luchtvochtigheid, 

bestaat er gevaar voor de vorming van condenswater op de ondergrond. Voor aanvang van de 

coatingwerkzaamheden moet deze dunne waterlaag volledig verwijderd en droog zijn. Bij 

bekleding van vochtige oppervlakken is ook loslating of irritatie van het materiaaloppervlak 

mogelijk. Als grondlaag voor minerale, zuigende ondergronden wordt LDS Topcoat M 12P met 10% 

water verdund.

Bestanddelen
Polyurethaanhars, hulpstoffen

LDS Topcoat M 12P
Matte 2-component eindafdichtingslaag



Version 7/12/2020 LDS Construct | info@ldsconstruct.be | www.ldsconstruct.com 3

Werkveiligheid en aanbevelingen
Meer informatie over de veiligheid bij het transport, de opslag en omgang kunt u vinden in de 

actuele veiligheidsinformatiebladen.

Afvalverwerking
Voor alle systemen geldt: Enkel volledig lege verpakkingen bezorgen aan de recyclingpartners KBS 

en RIGK. De verpakkingen na het volledig leegmaken minstens 24 uur laten luchten. 

Materiaalresten kunnen in overeenstemming met EURAL-nr. 08 01 11 (afval van verf en lak dat 

organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat) worden verwijderd.

Belangrijke richtlijnen
Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +30°C naleven.

De te bedekken ondergrond moet een droog oppervlak hebben.

Hoge temperaturen versnellen en lage temperaturen vertragen het bindingsproces. 

De tijd tussen 2 lagen respecteren.

De richtlijnen voor het verbruik naleven. Te dikke lagen of plasvorming kan loslating of irritatie 

van het bekledingoppervlak veroorzaken.

Niet gebruiken bij langdurige belasting door autobanden.

De ondergrondtemperatuur moet minstens 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Ongelijkmatige laagdikten, tocht en grote temperatuurverschillen kunnen irritatie aan het 

oppervlak veroorzaken.

De verklaringen gebeuren op basis van omvangrijke testen en praktijkervaringen. Ze gelden echter 

niet voor alle mogelijke toepassingsgevallen. We bevelen dan ook aan om het product uit te 

proberen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen omwille van verdere ontwikkelingen. 

Voor het overige gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. 
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