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Deckshield Rapide Topcoat 
 

Produktdatablad 
 

Produktbeskrivelse: 

To-komponent, metylmetakrylat (MMA/Acryl) basert, pigmentert/ensfarget belegg, medium 

viskositet. 

 

Bruksområde: 

Deckshield Rapide Topcoat brukes som toppbelegg i Deckshield Rapide-systemet, eller som 

pigmentert toppbelegg på andre sklisikre overflater. 

 

Kan også benyttes som selvjevnende belegg (SL) ved å tilsette SNL filler i forholdet  

Rapide Topcoat : SNL filler 1 :1 (vekt) ved tykkelse 1,5 - 2 mm.  1:1,5 ved tykkelse 2 - 3 mm.  

Og 1:2 ved tykkelse 3 - 4 mm. 

 

Miljø og Helse: 

Deckshield Rapide Topcoat er et løsemiddelfritt produkt, men avgir lukt. Sørg for tilstrekkelig 

ventilasjon og / eller avtrekk. Følg de aktuelle HMS- retningslinjer (se HMS-datablad) som gjelder  

for stedet der belegget skal påføres. 

For mer informasjon henvises til HMS-datablader for de enkelte komponentene. 

 

Blandingsforhold mellom komponentene (vekt av bindemiddel) 

 

Temperatur  Catalysator(CH50)  Brukstid (ca.)   Herdetid (ca.) 

 

30 ° C   1%    10 minutter   25 minutter 

25 ° C   1,5%    10 minutter   30 minutter 

20 ° C   2%    12 minutter   40 minutter 

15 ° C   3%    12 minutter   40 minutter 

10 ° C   4%    15 minutter   45 minutter 

  0 ° C   5%    15 minutter   50 minutter 

 

 

1g katalysator/herdepulver(CH50) = 1.57 cm3 (1 cm3 katalysator = 0,64 g) 

Tilsett nødvendig mengde katalysator til harpiksen. Bland med en saktegående drill med visp, og 

unngå å blande inn luft. Påføres med forbruk på min 0,6 kg/m² for å oppnå tilfredsstillende flyt og 

herding. Ikke bland mer materiale enn det som kan brukes opp innen brukstiden. 
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Temperaturer ved påføring 

Den anbefalte underlagstemperaturen er 10 - 25 ° C, min 0 ° C og maksimum 30 ° C. 

 

Temperaturen for underlaget bør overstige "duggpunkt" med minimum 3 ° C under påføring og 

herding. For temperaturer under 0 ° C, ta kontakt med teknisk avdeling. 

 

Farger 

222 Goosewing Grey, 280 Mid Grey, 211 Black Grey 

 

Tørrstoffinnhold 

Ca. 100% 

 

Glans 

Eggeskall. 

 

Sp. vekt 

Ca. 1,3 kg / liter. 

 

Lagring 

6 måneder i uåpnet pakning. 

Lagringstemperatur mellom 5 ° C og 30 ° C (ikke i direkte sollys). 

Optimalt ved + 10 ° C. 

Beskyttet mot vær, fuktighet  og forurensning. 

 

Emballasje 

Produktet leveres i følgende pakninger. 

Unit 25 kg (19,2 liter) 

 

 

 

 
PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK 

MERK 

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap 
og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for 
vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. 
Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 

 


