UREATOP SW TDS
UREATOP SW is een 2-componenten, alifatische polyurethaan topcoat voor UREASPRAY SYSTEMS.

TOEPASSING

VERBRUIK



80 tot 100 g/m² voor een dikte van 50 microns (droge film).



Zorgt voor kleurstabiliteit van oppervlakken blootgesteld aan Uvstraling (daken, showrooms, parkeerdekken, ...).
Voor coating, zwembaden en vijvers blootgesteld aan
weersomstandigheden buitenshuis en agressieve reagentia zoals
chloor in zwembaden.

VERPAKKING
Standaard verpakking:



VOORDELEN

set 5 kg (4,4 kg component A + 0,6 kg component B)
set 20 kg (17,6 kg component A + 2,4 kg component B)

Koud toegepast systeem, gemakkelijke toepassing.

BEWARING
APPLICATIEVOORSCHRIFTEN



Voorbereiding
Reinig het oppervlak grondig om een goede hechting te verkrijgen.
Alle stof, vet en losse deeltjes moeten verwijderd worden.
UREATOP SW
UREATOP SW kan worden aangebracht met een borstel, rol, airless
en pneumatische verfpistool. (Airless en pistool: 120 bar, opening
015). De elastische, alifatische topcoat UREATOP SW kan
onmiddellijk na het aanbrengen van UREASPRAY aangebracht
worden. Het is raadzaam om eerst de UREASPRAY met een
oplosmiddel te reinigen alvorens de UREATOP SW toe te passen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Pot life
Kleur
Densiteit
Vlampunt
Minimale werktemperatuur

Tack free
Uithardingstijd
Tweede laag
Elasticiteit
Hechting

Glans

4 uur bij kamertemperatuur
Leverbaar in de meeste RALkleuren
± 1,2 kg/liter, kleurafhankelijk
> 21°C
Minimum +5°C temperatuur van
de ondergrond, minimum 3°C
boven het dauwpunt
Na 1 uur
Minimum 8 uur
Wacht minstens 18 uur
Behoudt de elasticiteit, ook bij
lage temperaturen
Heeft een goede hechting op
diverse ondergronden (coatings,
kunststoffen, ...)
Behoudt glans (60 à 70% - 60°
Gardner)

Houdbaar gedurende 12 maanden in de originele verpakking. Originele
verpakking goed gesloten houden om verontreiniging door vocht te
voorkomen. Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen
10°C en 30°C.

VEILIGHEID
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen.
Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen.
Bij contact met de huid of het haar: verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
Lees ook de informatie op het MSDS.

Alle informatie wordt verschaft te goeder trouw en zonder garantie. De toepassing en het gebruik van deze materialen liggen buiten onze controle. Deze vallen derhalve onder de volledige
verantwoordelijkheid van de gebruiker. >^ŽŶƐƚƌƵĐƚ is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een onjuiste toepassing of gebruik en onze verantwoordelijk is beperkt tot de
waarde van de goederen. Deze producten worden vervaardigd binnen het kader van een kwaliteitsmanagementsysteem. (26/04/2016)
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