TOPSEALER DSV
De sealer Topsealer DSV van Topciment® is een twee componenten (A+B)
polyurethaan op basis van oplosmiddelen.
Het is een ideaal product voor het beschermen van microcement zowel binnen
als buiten.
Verkrijgbaar in mat, satijn en glanzend.

Omschrijving
• Hoge weerstand tegen slijtage en krassen.
• Hoge weerstand tegen water en huishoudelijke reinigingsmiddelen.
• Geen verkleuring (vergeling) door ultraviolet licht.
• Versterkt zichtbaar de kleur van het microcement.

Mengen
Het is zeer belangrijk dat de verharder van Topsealer DSV (component B)
vermengd wordt met component A door mechanische agitatie. Dit om te
verzekeren dat het goed gemengd is om de weergave van kraters of verschillen
in helderheid te voorkomen als gevolg van een slechte dispersie.
Verharder DSV B a 50% (2 delen A component met 1 deel B component)
De presentatie van beide componenten neemt de verhoudingen in acht van het
mengsel ter vergemakkelijking van de voorbereiding.

Rendement
Aangebracht op:
• Microfino - 0,17 l/m2
• Microdeck - 0,20 l/m2
• Microstone - 0,25l/m2

Technische data
• Kleur: kleurloos(eenmaal droog).
• Uitvoering: zijdeglans, mat of glanzend.
• Konig hardheid: (14 dagen: 120 seconden).

Eigenschappen Component A
• Gehidroxyleerd kunsthars
• Solide: 40%

Eigenschappen Component B
• Alifatische isocyanaat
• Oplosmiddelen: esters, ketonen en aromaten.
• Solide 39%
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Toepassing
Voor het aanbrengen van Topsealer DSV controleren dat het oppervlak droog
is en stofvrij. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ventilatie van
de werkruimte moet het microcement minimaal 24 tot 48 uur drogen voor het
aanbrengen van deze sealer op het microcement.
• Breng het mengsel met pistool of korthaar velours roller aan.
• Aanbrengen bij temperaturen tussen de 10°C en 30ºC.
• Voor het aanbrengen van de tweede laagc adviseren wij de eerste laag licht te
schuren met korrel 400.
• Minimaal 8 uur en maximaal 2 dagen wachten voor het aanbrengen van de
tweede laag. Indien men aanbrengt over een oude laag vernis, het oppervlak
goed schuren en resten van vuil, vet, stof etc. verwijderen.
De kleefkracht controleren op een klein of onzichtbaar stuk alvorens alles af te lakken.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Zeer licht ontvlambaar product. Kan oog en huid irritatie veroorzaken.
Langdurige blootstelling kan uitdroging of een
gebarsten huid veroorzaken. Inademing van dampen kan slaperigheid en
duizeligheid veroorzaken.
In geval van contact met de ogen goed uitspoelen met schoon, fris water
gedurende 15 minuten met oplichten van oogleden en een arts
raadplegen.. In geval van contact met de huid wassen met water en zeep..
Nooit oplosmiddelen of verdunners gebruiken. . In het geval het ingeslikt wordt
onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.
De volgende algemene maatregelen worden aanbevolen:
• Een goede ventilatie.
• Gebruik maken absorberend chemische masker
• Gebruik maken van veiligheidsbril.
• Rubber handschoenen
Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.
Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik
afsluiten... Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking
Verkrijgbaar in blikken van 4+2L.

Reinigen van gereedschappen
Gereedschap direkt na gebruik reinigen met oplosmiddel.

Pot-life
Pot-life (polyurethaan + katalysator.) is 1 uur bij ongeveer 20ºC.

Opslagcondities en houdbaarheid
Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking
beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een
droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het
zonlicht. Het is 6 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke
instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om
te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar
voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.
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