TOPFLEX
Primer / grunning

TOPFLEX er en fuktsperre, heftbro og grunningsvæske. TOPFLEX er vannavviser
iflg. BVN. TOPFLEX er en vannfast og elastisk akryldispersjon. Den er tilsatt farge
for at det skal være lettere å se hvor den er påført etter tørking.

TOPFLEX er ideell som grunning for sementbaserte flisemørtler, f.eks.
TOPCRETE, eller for smøremembraner som f.eks ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX
og KVIKKFLEX. TOPFLEX hindrer at fukten trekkes ut av flisemørtelen. Den er
velegnet som grunning på gips-, fiber- og sponplater samt som grunning for å
oppnå full vedheft til underlag av gamle fliser, vinyl etc. Kan brukes både inne og
ute.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget må være rent, tørt og fettfritt.

Blanding:

TOPFLEX brukes ublandet på gips-, fiber- og sponplater.
Til grunning på sugende underlag av betong eller puss bør TOPFLEX blandes med
vann i forholdet 1:2

Påføring:

Påføres underlaget med kost eller rull. Minimum 5oC i luft/underlag. Straks
grunningen kjennes tørr, kan montering av fliser påbegynnes. (ca 15 min. ved
20oC) Som grunning for selvjevnende flytsparkel bør den tørke minst en time.

Rengjøring:

Redskap rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet TOPFLEX fjernes
med lynol.

TEKNISKE DATA
Fysikalske egenskaper som dispersjon:
Farge/form:
Viskositet ved 23oC:
pH-verdi:
Tetthet:
Frostbestandighet:
Min. filmdannelsestemperatur:
Fysikalske egenskaper som tørrfilm:
Tetthet:
Overflate:
Fleksibilitet:
Brannfare:
Aldringsbestandighet:
Lysbestandighet:

Grønn væske
ca. 0,2 Pa.s
7–9
ca. 1,02 g/cm3
Tåler ikke frost
< 5oC
1,08 g/cm3
Hard, noe klebrig
God
Ingen
God
God

Helsefaremerking:

Kreves ikke. Sørg for god utlufting ved bruk av større mengder

YL – merking:

Kreves ikke. Inneholder ikke løsemidler

Brukstemperatur:

Ned til 5oC

Blanding:

Ufortynnet.

Forbruk:

Ca. 0,1 kg/m2

Tørketid:

15 – 60 minutter v/20oC

Rengjøring:

Umiddelbart med vann. Herdet TOPFLEX fjernes med lynol.

Emballasje:

1 kg boks – 5 kg spann – 10 kg kanne

Lagring:

12 mnd. ved frostfri lagring i uåpnet emballasje

1 : 2 ved grunning av betong/puss
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