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GAMINIO APRAŠYMAS 
 

Gaminys turi CE ženklinimą       Produkto Nr. : TOP2C/A/B 

 

TECNOTOP 2C 
Alifatinė poliuretaninė apsauginė derva paviršiams 

 

APRAŠYMAS 
TECNOTOP 2C tai dviejų komponentų alifatinė poliuretaninė derva skirta grindų paviršių apdirbimui, dekoracijai 

ir apsaugai. Suformuojama kieta, stipri, vientisa danga, paviršiai tampa blizgūs. Didelis atsparumas trinčiai ir 

apkrovoms suteikia šiai dangai išskirtines mechaninės ir sukibimo savybes, atsparumą klimato sąlygoms, 

ekstremalioms temperatūroms, UV radiacijai. Tinkamas eismo apkrovas patiriančių dangų apsaugai.  

 

PANAUDOJIMAS 

 Kaip vientisa danga pramoninių statinių ar komercinių patalpų grindų apsaugai. 
 TECNOCOAT grynosios poliurėjos membranos arba DESMOPOL poliuretaninės membranos šlaitiniuose 

stoguose, terasose, balkonuose apsaugai nuo UV spindulių ir kaip papildoma hidroizoliacija. 
 

BENDROS SAVYBĖS 

 Blizgi, alifatinė permatoma poliuretaninė derva. 
 Spalva suteikiama naudojant pigmentus. 
 Baltos spalvos TECNOTOP 2C turi SRI indeksą pagal ASTM E1980-11. 
 Vientisa, lengvai valoma ir prižiūrima danga, atspari dumblių ir pelėsių augimui. 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Paviršiai turi būti švarūs ir be jokių likučių, tokių kaip riebalai, tepalai, skystos medžiagos neleidžiančios dangai 

prilipti prie tam tikro paviršiaus, skiedinio, dulkių, smėlio ar kokių kitų neprikibusių ar blogai sukibusių medžiagų. 

Paviršius turi būti sąlyginai lygus, be įtrūkimų, pakankamai tvirtas norint užtikrinti gerą dangų sukibimą, kitokiu 

atveju reiktų naudoti spec. paruošimo priemones, gruntus. TECNOTOP 2C įrengimas negali būti vykdomas esant 

drėgnoms oro sąlygoms, ant šlapių paviršių – priešingu atveju susisiekite su mumis dėl tinkamo grunto parinkimo. 

Esant abejonėms dėl aukščiau pateiktų nurodymų, visada atlikite bandymą tam tikrame plote. TECNOTOP 2C gali 

būti naudojamas ant įvairių paviršių, dėl šios priežasties įrengimo specifika gali šiek tiek kisti. Jei turite abejonių, 

visada susisiekite su mūsų techniniu skyriumi. 

 

NAUDOJIMAS 
Švarioje talpoje sumaišykite abi gaminio dalis, jeigu naudojate ne 100% kiekio, visada užtikrinkite tinkamą 

maišymo santykį. Komponentus gerai išmaišykite maišykle (apie 2 minutes, arba tol, kol abu komponentai yra 

pilnai susimaišę). TECNOTOP 2C dengiamas plonais sluoksniais voleliu, teptuku arba beoriu purkštuvu (antgalis 

2-3mm. Slėgis 180 – 200 kg/m2). Naudojant su beoriu purkštuvu TECNOTOP 2C gali būti skiedžiamas iki 5% 

DESMOSOLVENT skiedikliu. Negalima naudoti baseinuose ir ant paviršių kurie patiria pastovų panardinimą 

vandenyje.  

 

 

ĮRENGIMAS 
Prieš įrengiant ant bet kokio paviršiaus visų pirma vadovaukitės „Paviršiaus paruošimo“ nurodymais. 

 

Dengiant TECNOCOAT ar DESMOPOL membranas jeigu praėjo daugiau nei 24~48h nuo TECNOCOAT ar 

DESMOPOL įrengimo pradžioje paviršių reikia padengti PRIMER PU arba PRIMER EPw-1070 gruntu, vidutinė 

numatoma išeiga apie 50~70 g/m2.  

 

Dengiant cemento pagrindo ar betoninius paviršius jie turi būti paruošti vadovaujantis paviršiaus paruošimo 

nurodymais. Visi įdubimai ir nelygumai turėtų būti sutvarkomi naudojant ~1:4 santykiu su smėliu sumaišytą 

epoksidinę dervą PRIMER EP-1020. Jungtys turi būti užpildomos poliuretanine mastika MASTIC PU. Betonas turi 

būti pilnai išdžiūvęs (betono džiūvimo laikas vidutiniškai užima 28 dienas), naudojant kitu atveju maksimalus 
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betono drėgmės lygis turėtų neviršyti naudojamo grunto nurodymų. Betono paviršiai turėtų būti pakankamai porėti, 

kitais atvejais rekomenduojame paviršius šiurkštinti naudojant smėliasrovę, šveitimą ar kitas priemones. Paviršių 

kurį ruošiamasi apdoroti, visų pirma padenkite PRIMER PU-1050/PU-1000 gruntu, apytikslė dviejų sluoksnių 

išeiga 250 g/m2 priklausomai nuo pagrindo būklės ir porėtumo. TECNOTOP 2C denkite plonais sluoksniais voleliu. 

 

Dengiant keramikinius paviršius įtrūkimai ir nelygumai turėtų būti užpildomi mastika MASTIC PU, jeigu būtina, 

sujungimuose papildomai naudojama su TECNOBAND 100 juosta. Prieš dengiant paviršius rekomenduojame juos 

nuvalyti aukšto slėgio vandens srove, būtinai įsitikinkite, kad paviršiai išdžiūvę prieš dengiant su TECNOTOP 2C. 

Keramikiniams paviršiams, dėl jų mažo porėtumo, rekomenduojame naudoti vandens pagrindo gruntą PRIMER 

EPw-1070. TECNOTOP 2C denkite voleliu, plonais sluoksniais. 

 

Dengiant dažytus paviršius – jeigu paviršių būklė gera, nuplaukite juos vandens ir pramoninio valiklio mišiniu ir 

leiskite išdžiūti. Jeigu paviršių būklė prasta, pašalinkite esamus dažus nes jie gali įtakoti TECNOTOP 2C sukibimą. 

Prieš naudojant TECNOTOP 2C paviršius padenkite gruntu PRIMER EPw-1070, vidutinė išeiga dviems  

sluoksniams ~250 g/m2. Atsižvelgdami į paviršiaus porėtumą, grunto sluoksnių denkite tiek, kol paviršius bus pilnai 

apdorotas. TECNOTOP 2C denkite voleliu, plonais sluoksniais. 

 

TECNOTOP 2C galima naudoti su paviršiaus šiurkštinimo priemonėmis. Naudojant su smėliu pirma padenkite 

bazinį dervos sluoksnį, ant dar vis neišdžiūvusio paviršiaus tolygiai išbarstykite smėlį, padenkite galutiniu spalvotu 

TECNOTOP 2C sluoksniu. Naudojant su specialiai sukurtais priedais TECNOPLASTIC F/C pirmas dervos 

sluoksnis prieš padengimą gali būti sumaišomas su šiurkštinimo priedu (maksimaliai 8%, rekomenduojama 5%), 

vėliau dengiamas galutinis, spalvotas TECNOTOP 2C sluoksnis. 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Tankis +23 °C temperatūroje, ISO 1675 ±1,20±2 g/cm³ 

Kietųjų dalelių kiekis, ISO 1768 ±71% 

VOC (lakiųjų organinių junginių kiekis) 250/230 g/l 

Sumaišyto gaminio panaudojimo laikas +23 °C temperatūroje > 1 valanda 

Sukibimas su betonu +23 °C temperatūroje >2 MPa (N/mm²) 

Pailgėjimas iki nutrūkimo, ISO 527-3 ±35% 

Galima liesti po, +23 °C temperatūroje ±2 valandos 

Pilnas išdžiūvimo laikas +23 °C temperatūroje 7 dienos 

Pagrindo temperatūra įrengiant 8 ºC~30 ºC 

Aplinkos temperatūra įrengiant 8 ºC~ 35 ºC 

Perdažymo laikas +23 °C temperatūroje 4~48 valandos 

Galimas pėsčiųjų eismas +23 °C temperatūroje ±24 valandos 

Eksploatavimo temperatūra -30 ºC~80 ºC 

Įrengimas Voleliu arba beoriu purkštuvu 

Skiedimas (kai dengiama beoriu purkštuvu) DESMOSOLVENT (maks. 5%) 

Šioje lentelėje pateiktos reikšmės yra apytikslės ir gali kisti priklausomai nuo pagrindo ar pasirinkto įrengimo būdo. 

 

APSAUGINĖS PRIEMONĖS 
Naudojant ar transportuojant visada naudokite oro respiratorius. Odos apsaugai – gumines pirštines, švarius rūbus, 

patekus ant odos nedelsiant pašalinkite. Visada, prieš valgant, geriant ar rūkant nusiplaukite rankas vandeniu ir 

muilu. 

 

PAKUOTĖS IR SANDĖLIAVIMAS 
Temperatūrose tarp 5° C - 35° komponento A galiojimo laikas – 24 mėn., komponento B – 12 mėn. Sandėliuoti 

sausose patalpose, atidarytas gaminys turi būti nedelsiant sunaudotas. Tiekiamas dviejų dydžių komplektais, didelis 

– 17,2 kg. + 2,8 kg., mažas – 4,3 kg. + 0,7 kg. (tik skaidrios ir pilkos spalvos). 
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