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Obszary stosowania 

Przezroczysty materiał do stoso-
wania jako warstwa stabilizująca  
i zamykająca w systemach powłok 
obsypywanych płatkami. 

Właściwości produktu 

Wodne, połyskowe, przezroczyste, 
nie żółknące, szybkoschnące, 
jednoskładnikowe zamknięcie. 

Podłoże 

Powierzchnie przeznaczone do 
wykonania prac muszą być czyste, 
suche i nośne. W odpowiedni spo-
sób należy usunąć zabrudzenia  
i substancje działające antyadhe-
zyjnie jak np. oleje, smary, parafi-
na, ścier gumowy, środki do sza-
lunków i preparaty pielęgnacyjne. 

Przygotowanie preparatu 

PUR Aqua Top 1K należy wymie-
szać bezpośrednio przed użyciem. 

Wskazówki dotyczące 
stosowania 

Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinna 
wynosić co najmniej 10°C, a mak-
symalnie 25°C.  
Wilgotność względna powietrza nie 
może przekraczać 80%.  

Temperatura podłoża musi być o 
co najmniej 3 °C wyższa od tem-
peratury punktu rosy.  
Nie nakładać przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu. 

W zastosowaniach zewnętrz-
nych można stosować wyłącznie 
jako warstwę stabilizującą. 
Należy przy tym zadbać aby po-
wierzchnia miała odpowiedni spa-
dek, tak aby woda deszczowa 
mogła spływać i aby nie docho-
dziło do powstawania kałuż. 
Do zamykania ustabilizowanych 
powierzchni należy zastosować 
PUR Aqua Top 2K M lub PUR 
Aqua Top 2K SG. 

Czas schnięcia 

W temperaturze 20 °C można po 
12 godzinach lekko obciążać me-
chanicznie i nakładać kolejne war-
stwy. Pełną wytrzymałość mecha-
niczną uzyskuje się w temperatu-
rze 20 °C po 7 dniach. Niższe 

temperatury wydłużają czas 
schnięcia. 

Sposób stosowania 

PUR Aqua Top 1K rozprowadzić 
równomiernie na powierzchni uży-
wając odpowiednich narzędzi. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 2,5 l; 10 l 

Zużycie: 
Ok. 150 - 250 ml/m² na każdy cykl 
roboczy. 

Składowanie: 
W oryginalnych zamkniętych opa-
kowaniach, w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem – co naj-
mniej 12 miesięcy. Data produkcji 
podana jest na pojemniku. 

 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3690 

PUR Aqua Top 1K 
Jednoskładnikowa, połyskowa, bezbarwna war-
stwa stabilizująca i zamknięcie do zastosowań 
wewnętrznych 
Wyrób budowlany przebadany pod kątem emisyjności wg zasad okre-
ślonych przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyrób wodny 

 
 Temperatura 

stosowania 
 Malowanie 

pędzlem / 
wałkiem 

 Okres przecho-
wywania 

 Przechowywać w 
miejscu 

zabezpieczonym 
przed mrozem 

      

 
Dane techniczne produktu 

Spoiwo: dyspersja tworzywa sztucznego 
modyfikowana poliuretanem 

Gęstość: ok. 1,03 g/cm³ 
Czas schnięcia (20 °C): kolejne warstwy po 12 godzinach 
Stopień połysku: błyszczący 
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Narzędzia, czyszczenie 

Wałek do wyrobów poliuretano-
wych, wałek do wyrobów epoksy-
dowych, rozciągaczka gumowa  
1 mm, rękawice ochronne.  
Narzędzia można czyścić na świe-
żo wodą. W stanie przereagowa-
nym możliwe jest tylko czyszcze-
nie mechaniczne. 

Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Kod produktu 

M-DF 02 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG) 

Grupa (A): i 
Stopień 2 (2010): maks. < 140 g/l 
Ten produkt zawiera maksymalnie 
50 g/l 
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GBI F 012-1 

EN 13813:2002 

Podkład z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków 

EN 13813: E - SR – B1,5 

 

Reakcja na ogień: E  

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR 

Odporność na ścieranie: NPD 

Przyczepność: >  B 1,5 

Odporność na uderzenia: NPD 

 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 


