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EN 13813  SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl
Syntetisk harpikspuds/-belægning
til brug i bygninger (systemopbygning iht.
de pågældende tekniske datablade)
Brandkarakteristika:
Emission af korroderende stoffer:
SR Vandgennemtrængelighed:
Slidstyrke:

Mastertop TC 465
®

(BCA-metode, fastlagt for glatte
belægninger)

Højelastisk, pigmenteret, opløsningsmiddelholdig,
lavviskos, UV-bestandig, 2-komponent forsegler
på polyuretanharpiksbasis med silkemat overflade.
Anvendelsesområder
MASTERTOP TC 465 anvendes som elastisk, UV-bestandig,
ridsefast og slidstærk overfladeforsegler på bløde, elastiske
MASTERTOP-belægninger (f.eks. MASTERTOP 1325 og 1325
REG) indendørs.
Egenskaber
• Højelastisk
• Slidstærk
• Meget ridsefast
• Silkemat overflade
• UV-bestandig
• God vedhæftning på ikke-sugende underlag
• Lavviskos
• Nem at påføre
• Kemikaliebestandig
• Nem at rengøre
Underlagets beskaffenhed
MASTERTOP TC 465 påføres bløde, elastiske MASTER-TOP
belægninger. Underlaget, hvor forsegleren skal påføres,
skal være fast, tørt og fri for løse og møre dele samt
vedhæftningshindrende substanser som olie, fedt, rester
af gummi, støv, plejefilm eller lignende. Det er kun nødvendigt at forbehandle underlaget med slibning med en fin
kornstørrelse eller en slibepad (inkl. eventuelt nødvendig
efterbehandling), når belægningen er meget beskidt, underlaget har en gammel belægning, der skal renoveres, eller
efterbehandlingstiden er blevet overskredet. Undgå at lave
store ridser i overfladen, der skal behandles, ved slibningen.
Underlaget, som skal forsynes med belægning, skal være
sikret mod opstigende fugt (trykkende vand). Underlagets
temperatur skal være mindst 3 °C over dugpunktet. Generelt
gælder der samme anvisninger som ved forarbejdning af
overfladebeskyttelsessystemer.
Forarbejdning

Adhæsiv trækstyrke:
Slagstyrke:
Subsonisk støjisolering:
Akustisk absorption:
Varmeisolering:
Modstandsdygtig over for kemiske
stoffer:

Efl
SR
NPD
AR0,5
B1,5
IR4
NPD
NPD
NPD
NPD

MASTERTOP TC 465 leveres i det korrekte blandingsforhold
af komponent A (harpiks) og komponent B (hærder). Følgende er vigtigt ved blanding af de to komponenter:
Hæld først komponent B (hærderen) ned i beholderen med
komponent A (harpiks). Sørg for, at tømme komponent
B fuldstændigt over i komponent A. For at blande de to
komponenter grundigt til en homogen konsistens skal der
anvendes en langsomtkørende røremaskine (ca. 300 o/
min). Sørg for komme helt ned i bunden og ud i kanterne af
blandebeholderen. Der blandes, indtil massen er homogen
og uden striber, dog mindst i 3 minutter. MÅ IKKE UDLÆGGES DIREKTE FRA ORIGINALE BEHOLDER! Efter omhyggelig
blanding hældes materialet over i en ny, ren beholder og
omrøres igen ca. 1 minut. Under blandingen skal de to
komponenters temperatur ligge mellem 15 og 25 °C. MASTERTOP TC 465 påføres med malerrulle på den forberedte
overflade. Ved påføring af materialet med rullen er det
vigtigt, at påføringen sker jævnt bane for bane. Der skal
arbejdes parallelt på følgende måde: Fordel materialet med
en malerrulle med middeltyk luv i én retning (påfør 2 baner
ca. 40 – 100 cm bredde), udglat derefter med en anden rulle
i samme retning. Forbindelsestiderne skal altid holdes så
korte som muligt for at undgå kanter.
Ud over omgivelsestemperaturen har underlagets temperatur også afgørende betydning for bearbejdningen af
reaktionsharpiks. Ved lave temperaturer tager de kemiske
reaktioner normalt længere tid. Det giver et længere potlife,
og efterbehandlingstiden og den tid, der skal gå, før overfladen kan betrædes, forlænges tilsvarende. Samtidig kan
det øge forbruget pr. fladeenhed som følge af tiltagende
viskositet. Ved høje temperaturer sker de kemiske reaktioner
hurtigere, hvilket reducerer de ovennævnte tider tilsvarende. Ved bearbejdning indendørs er det vigtigt at sørge for
god ventilation og udluftning under og efter påføringen.
For at opnå fuldstændig udhærdning af MASTERTOP TC 465
må underlagets middeltemperatur ikke komme under den
laveste forarbejdnings- og objekttemperatur. Materialet
opnår sine endelige materialeegenskaber efter ca. 7 dage.
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Tekniske data
Bindemiddelbasis
Blandingsforhold
Indhold af faststof
Massefylde (DIN 51757)
Blandingsviskositet (DIN 53211)
Forarbejdningstid
Objekt- og anvendelsestemperatur

Polyuretan

i vægtdele
volumen
%
ved 23 °C
g/cm³
ved 23 °C
mPas
23 °C
Min.
min.
°C
maks.
°C
Efterbehandling
ved 23°C
t
		
t
Tilladt relativ luftfugtighed
maks.
%
Udhærdet/klar til traffik
ved 23 °C/ 50 % RF
t
Udhærdet/kemisk modstandsdygtig
ved 23 °C
d
Farve
pigmenteret
Glansgrad/overflade
silkemat helblank
Forbrug
se eksemplerne på anvendelse
Rengøring af værktøj
med f.eks. PCI Unifortynder
Fareklassifikation
se det aktuelle sikkerhedsdatablad

5:1
64
1,31
600
35
8
30
min. 24
maks. 48
80
48
7

* Disse angivelser er vejledende. Værdierne må ikke anvendes til udarbejdelse af specifikationer.

Eksempler på anvendelse
Anvendelse
1. Forbehandling af underlaget, se Underlagets
beskaffenhed
2. MASTERTOP-systemernes opbygning iht. interne
forskrifter (se de tekniske datablade)
3. MASTERTOP TC 465 påføres med en malerrulle bane for
bane og udglattes derefter med en ekstra rulle i
samme retning. Forbrug: ca. 120 - 150 g/m²

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker
måde. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
MAL-kode (1993): 5-3
MAL-kode brugsklar blanding: 1-3
Fareklasse for vand: WGK 2 (Selvklassificering):
vandforurenende.
Forbehold for ændringer og trykfejl.

Opbevaring
De tætsluttende beholdere skal opbevares tørt ved en temperatur mellem 15 og 25 °C. Undgå direkte sollys og frost.
Under ovennævnte betingelser har materialet en holdbarhed på 12 måneder.
Emballage
Mastertop TC 465 leveres i emballageenheder på 10 kg.
Komponent A og B er fyldt i særskilte emballager i afstemt
blandingsforhold.
Arbejdshygiejniske oplysninger
Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.
Mærkning
Komponent A
De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med
kemikalier, skal overholdes. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige
stoffer.
MAL-kode (1993): 1-1
MAL-kode brugsklar blanding: 1-3
Komponent B
Symbol: Xi Lokalirriterende
Indeholder: Alifatisk polyisocyanat.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skadelig
for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden.

RM Coating
A.C. Illumsvej 8, DK-8600 Silkeborg
Telefon +45 86 82 17 17, Mobil +45 30 30 37 17
www.rmcoating.dk

