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TOP PRO FLEXIBILNÍ PRYSKYŘICE ODOLNÁ TEPLU A UV ZÁŘENÍ

LESKLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

STOLOVÉ DESKY / PODKLADY / BAROVÉ PULTY / KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY

 
Obecný popis

Krystalicky čirá pryskyřice je dvousložkový 
produkt určený pro vrchní nátěr a pro kutily.
Originální složení „TOP PRO“ poskytuje 
dlouhotrvající hladký, lesklý povrch nejvyšší 
kvality odolný proti poškrábání a teplu.
Ideální jak pro kutily/domácí uživatele, tak pro 
průmyslové uživatele, podlahovou barvu lze 
snadno aplikovat a povrch bude použitelný do 24 
hodin. Transparentní samonivelační epoxidový 
systém odolný proti UV záření, který vytváří 
tvrdou a lesklou ochrannou vrstvu pro odlitky do 
tloušťky 5 mm.
Tepelně odolný produkt odolá extrémnímu teplu 
až 200 °C.
Pryskyřice „TOP PRO“ odolná vůči vysokým 
teplotám a UV záření může být použita v 
prostředích vystavených nadprůměrným teplotám. 
Tepelně odolný „TOP PRO“ lze bezpečně 
používat doma pro malé projekty, jako jsou 
podtácky, kuchyňské desky, barové pulty.

Aplikace:

• kuchyňské desky a barové pulty, betonové 
desky
• nátěry povrchů, předmětů a nábytku
• podtácky z pryskyřice, prkénka z pryskyřice, 
podnosy;
Vytváří dokonale průhlednou ochrannou
vrstvu, která odolná proti poškrábání a teplu.

Technická data:

Minimální tloušťka – 1 mm
Maximální odlitek – 5 mm
Spotřeba 1,2 kg m2 / 1 mm výšky vrstvy
Poměr využití 100:80 (v hmotnosti)
Doba vytvrzení (20°C) 3h
Plně k použití po 12 hodinách

Bez rozpouštědel a bez zápachu.

Varování:

Během katalýzy NEPOUŽÍVEJTE tepelné
horkovzdušné pistole ani plamen. Před 
nanesením „TOP PRO“ se ujistěte, že ošetřovaná 
oblast je zcela suchá a bez vlhkosti. Výrobek je 
citlivý na vlhkost, míchání a vytvrzení provádějte v 
suché místnosti bez vlhka.
Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
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Technické údaje

Složka A Složka B
Vlastnost Kapalina Kapalina
Hustota 25°С, Ps 0,7-1,5 0,01-0,15

Spotřeba 1.2 kg / m2 / 1 mm výšky vrstvy
Hustota, g / cm3 0,98-1,04
Doba zpracování 1h při 20 °С

Charakteristika polymerovaného materiálu

Pevnost v tahu při přetržení, MPa, ne méně 15

Prodloužení při lomu,% 300-450
Odolná vodě yes
Tvrdost Shore A, 68-72
Tepelně odolná po dobu 2hodin při 175°C yes

Distributor:
New Synergy s.r.o.
www.obchodprobydleni.cz - speciálka na licí pryskyřice
Alejní 2792 Teplice 415 01


