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ProTop 1000 
 
Описание на продукта  
ProTop 1000 е двукомпонентно  свързващо вещество на епоксидна основа. 
 
Област на приложение   
ProTop 1000 се използва като грунд, свързващо вещество (за ремонти и приложения на основния 
слой), но не и като покритие. 
 
Заобикаляща среда  
ProTop 1000 не съдържа разтворители и практически няма миризма при употреба. Това е незапалим 
продукт. Следвайте съответните указания на Националния съвет по здравословни и безопасни 
условия на труд. 
 
Съотношение на смесване   

A:B 2.5:1 Тегловно 
A:B 2.3:1 По-обем 

Работна температура  
Препоръчителната температура на въздуха е 15-25 ° C. Най-ниската температура на основата да е 
10°C. 
Температурата на основата трябва винаги да е 3 ° C над точката на оросяване по време на нанасяне 
и втвърдяване. 
 
Време на полагане / време на експлоатация  
Смесеният продукт трябва да се използва в рамките на 30 минути при 18 ° C. При по-висока 
температура времето се скъсява. 
 
Време за втвърдяване   
Може да бъде препокрита след 18 часа при 18 ° C 
Може да се ходи след 18 часа при 18 ° C Продуктът е напълно закален след 5-7 дни. 
 
Цвят   
прозрачен 
 
Съдържание на сухи вещества  
Приблизително 100% 
 
Завършек  
лъскав  
 
Плътност  
Компонент А прибл. 1,13 кг /литър. Компонент Б прибл. 1,05 kg /литър. A + B приблизително 1,10 кг 
/литър. 
 
Съхранение  

6 месеца неотворени 
Температурата на съхранение трябва да бъде винаги между 5 ° C и 40 ° C. Да се пази от влага и 
влага / замърсители  
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Опаковка  

Продуктът се доставя в следните размери опаковки A +В     
 
 
 

 
 
 
ЛОC  
Смесеният материал, готов за употреба, отговаря на изискванията на Директива 2004/42 / ЕО 
("Директивата за летливи органични съединения в боите") - в Обединеното кралство "Наредби за 
летливи органични съединения в бои, лакове и буркани 2005". 
 
Пределно допустима стойност на ЕС за тази категория продукти (кат. A / j), базирана на разтворител: 
500 g / l (2010 г.). 
 
Маркировка "СЕ"  
ProTop 1000 беше тестван като част от системата Peran STB (като грунд). Вижте Декларацията за 
ефективност за подробности. 

15 kg (13.6 литра) 10.7 kg 4.3 kg 
560 kg (509 литра) 2 x 200 kg 160 kg 

1400 kg (1272 литра) 1000 kg 400 kg 
2800 kg (2545 литра) 2 x 1000 kg 800 kg 
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