FLAG TOP COAT maintenance
Technický list č. ACSIT0104-16.04
INFORMACE O VÝROBKU

POPIS
Speciální střešní nátěr s vynikajícími hydroizolačními vlastnostmi pro údržbu syntetických TPO a PVC fólií.

POUŽITÍ
FLAG TOP COAT maintenance je speciální povrchová úprava pro restaurování a údržbu syntetických TPO a PVC
fólií, které tvoří finální hydroizolační vrstvy na plochých nebo šikmých střechách. Má vynikající hydroizolační
vlastnosti, je odolný proti řasám a plísním. Zachovává si pružnost jak při nízkých tak i vysokých teplotách (-15°C /
+60°C). Prodlužuje tak životnost TPO a PVC fólií a je charakterizován odolností proti UV záření a ochranou střešního
systému. Díky výjimečnému odporu proti ulpívání nečistot je mnohem jednodušší čištění jeho povrchu. V souladu
s nejnovějšími předpisy, je tento nátěr charakterizován extrémně nízkým obsahem těkavých organických sloučenin
(VOC látek).
Poznámka: Tento výrobek není vhodný pro použití na nové TPO a PVC (k ověření vhodnosti podkladu kontaktujte technické
oddělení Flag).

PŘÍPRAVA PODKLADU
Syntetické TPO a PVC fólie musí být před aplikací nátěru čisté, suché a bez jakéhokoliv jiného znečištění. V případě
potřeby je možno provést mytí pomocí vysokotlakého vodního čisticího zařízení. Jakékoliv trhliny na stávajících fóliích
musí být ošetřeny pomocí vhodných materiálů. V případě aplikace přes různé podklady (cement, beton, asfaltové
pásy), povrch musí být důkladně očištěn a ošetřen odpovídajícím základním nátěrem.

ZPŮSOB APLIKACE
 Štětcem / válečkem z vlněného nebo syntetického vlákna / nástřikem: je možné naředit přídavkem 10% čisté vody,
dobře promíchejte a pak aplikujte nátěr. Po uplynutí min. 2-3 hodin aplikujte druhou vrstvu a pak třetí.
 Doporučená tloušťka je 250-300 mikronů (2-3 nátěry).
 Neaplikujte FLAG TOP COAT maintenance při teplotě vzduchu nebo podkladu nižší +5°C nebo vyšší +30°C.
 Po aplikaci musí být vnější plochy chráněny proti dešti, mrazu, mlze a rose po dobu nejméně 48 hodin. Výše
uvedené doby schnutí se vztahují na teplotu + 20°C a relativní vlhkostí vzduchu 65%, doby schnutí se mohou
prodloužit při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti. Může se tak prodloužit interval mezi jednotlivými nátěry.
 Ředěný výrobek musí být spotřebován během 24/48 hodin.
 Promíchejte výrobek důkladně, aby byl před a při aplikaci stejnorodý.
 Umyjte nářadí čistou vodou bezprostředně po ukončení práce.

ÚDRŽBA
Po několika letech může být povrch očištěn vysokotlakým vodním čisticím zařízením (z vhodné vzdálenosti) a provést
znovu nátěr FLAG TOP COAT maintenance tak, aby se obnovila jeho původní tloušťka.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v chladném, suchém a dobře větraném místě daleko od zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Výrobek
má trvanlivost 12 měsíců při uchovávání v originálním balení a při pokojové teplotě. VÝROBEK MUSÍ BÝT CHRÁNĚN
PŘED MRAZEM.
VLASTNOSTI
Povaha pojiva

Speciální elastické silanové polymery a fluoropolymery

Vzhled suchého filmu

Neprůhledný, mírně drsný

Dostupné barvy

Světle a tmavě šedá

Měrná hmotnost

0,95 +/- 0,03 kg/litr při 20ºC

Viskozita při dodání

10.000 +/- 1.000 cps při 20ºC

Aplikace

Štětec – váleček - nástřik

Ředění

Do 10 % vodou

Přibližná vydatnost

8 – 9 m2/l v jedné vrstvě

Doba schnutí při 20°C

2-3 hodiny

Interval mezi jednotlivými nátěry

4-5 hodin

UPOZORNĚNÍ
Aplikujte výrobek v klimatických podmínkách, jak je uvedeno výše. Aplikace v nevhodných podmínkách nepříznivě
ovlivňuje výrobek během doby sušení, dosažení optimálního vzhledu a vlastností může být ohroženo. V ideálních
povětrnostních podmínkách dojde k fyzikálnímu zesíťování asi po 7 dnech. Pokud je nátěr během této doby vystaven
dešti, mohou se objevit některé nevzhledné jevy, průsvitné a lepkavé úniky. Tento přechodný jev nemá vliv
na vlastnosti výrobku a může být odstraněn omytím povrchu.
Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu
a zastavit výrobu.V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem.
Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následnějejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze
na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.
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