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DECKSHIELD UV TOPCOAT
 

To-komponent, fleksibelt, løsemiddelholdig polyuretan 

slitelag. Leveres i UV-stabile farger. 
 

Bruksområde 

Er et UV-bestandig, pigmentert toppbelegg. Ideell for 

utvendige arealer. 

 
 

Fordeler 

 UV - stabil. 

 Lett å påføre. 

 God slitasjemotstand. 
 
Forbruk  
( som topp på avstrødd flate) 
 
0.40kg/m2  
 
Forpakning 
Leveres i 10 kg sett. 
 
Lagring  & levetid 

Lagres uåpnet og tørt i 10 - 35 oC, materialet kan lagres i 6 
mnd.  
 
Farger 
Lagerføres i  4 farger.  
De fleste British Standard og RAL farger Kan leveres på 
spesialbestilling. 
(Sterke organiske pigmenterte farger som Gul, Rød og 
Orange kan ha behov for mer enn 2 strøk for å oppnå god 
dekk. 
Det kan forekomme variasjon i farge fra batch til batch. Vær 
sikker på at materialer til toppstrøk alltid er fra samme batch  
 
På steder hvor farge må stemme, og det bestilles over flere 
ordrer / leveranser, må Peran AS kontaktes. Dette slik at 
man kan planlegge for produksjon for flere leveranser til 
samme prosjekt. 
 
Forbehandling 
Slyngrensing, fresing eller diamantsliping. Slammhinnen må 
fjernes for å få en åpen støvfri betongoverflate. Flaten 
støvsuges grundig. 
 
Miksing 
Settene leveres ferdig med rett mengde A og B komponent. 
Ikke del settene.  Tilsett Herder A til Base B spannet. Miks 
med en saktegående drill i 2 min.  
 

 
Påføring 
Rett etter miksing påføres Deckshield UV Topcoat, forbruk 
ca 0.40kg/m2. Påføres med gumminal eller rull. 
Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25ºC, dog ikke under 
10ºC. Temperaturen på underlaget må overstige 
”duggpunktet” med 3ºC under påføring. 
 
Rengjøring 
Rengjør med Flowsolve cleaner før produktet har herdet. 
 
Tekniske data 

Ved 20 oC og 50% RF 
Klebefri etter    8 t 
Lett belastning  16 t 
Full belastning  24 t 
Spes. vekt              1.2 
 
Helse og Miljø 

Noen av komponentene i dette produktet kan være 

skadelige ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS 

datablader , disse kan fåes ved henvendelse til Peran AS 

eller Flowcrete Group  

 

Ytterligere informasjon  
Når andre produkter skal benyttes sammen med dette 
materialet må dette sjekkes med de teknisk datablad. Dette 
for å være sikker på at de er kompatible med hverandre. 
Flowcrete har et meget god teknisk og praktisk kjennskap 
som er bygget opp etter mange års erfaring. Vi bistår gjerne 
enten pr. tlf. eller om det er ønske om besøk hos oss, eller 
at vi skal  foreta en befaring. 

 
 
 
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. 
 


