
 

Ulotka techniczna 

TOPCOAT-PU 740                     
Jednoskładnikowy, przezroczysty, odporny na promieniowanie 
UV, poliuretanowy lakier nawierzchniowy 

 

        Opis  
 

TOPCOAT-PU 740 to jednoskładnikowa, 
przezroczysta, alifatyczna, poliuretanowa farba 
nawierzchniowa. Na bazie hydrofobowych żywic 
poliuretanowych ma doskonałe właściwości 
mechaniczne, chemiczne, termiczne i pogodowe. 
Tworzy odporną na promieniowanie UV, 
wodoodporną membranę, oferując jednocześnie 
następujące zalety: 

 

 Prosta aplikacja (produkt jednoskładnikowy). 

 Błyszcząca i łatwa do czyszczenia 

powierzchnia. 

 Odporność na mróz. 

Utrzymanie jego właściwości mechanicznych w 

zakresie temperatur od -40°C do 

+ 90°C. 
 

  Obszary zastosowania  
 

TOPCOAT-PU 740 może być stosowany jako 
uszczelnienie i powłoka ochronna do betonu, 
jastrychu, drewna, kamienia, posadzek 
przemysłowych, wytłaczanego betonu, powłok 
mikrocementowych, dekoracyjnych podłóg 
epoksydowych itp. 

  Dane techniczne  

Właściwości produktu w postaci płynnej 

Forma: poliuretan 

 prepolimer 

Kolor: transparent 

Gęstość: 0.98 kg/l 

Lepkość: 110 mPa·s 

(w +230C) 

Właściwości utwardzonej 
membrany 

Wydłużenie  
przy zerwaniu:                   >50% 
(EN-ISO 527) 

Wytrzymałość  

na rozciąganie: 29 N/mm2 

(EN-ISO 527) 

Twardość zgodnie z  

SHORE D: 55 ± 3 

Przyczepność: > 2 N/mm2 

(EN 1542) 

Sztuczne wietrzenie: Zdane (bez pęcherzy 
pękania lub łuszczenia 
się), (EN 1062-11,
 po 2000 h)  

Temperatura pracy: od -40°C do +90°C 
 

  Instrukcja stosowania  
 

1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być całkowicie suche, czyste, wolne 
od tłuszczu, luźnych cząstek, pyłu itp. 

2. Aplikacja 

Przed aplikacją zaleca się delikatne mieszanie 
TOPCOAT-PU 740, aż stanie się jednorodny. 
Należy unikać nadmiernego mieszania, aby 
zapobiec uwięzieniu powietrza w jego masie. 
TOPCOAT-PU 740 nakłada się za pomocą pędzla, 
wałka lub natrysku w dwóch warstwach. Druga 
warstwa powinna być nakładana poprzecznie po 4-
24 godzinach, w zależności od warunków 
pogodowych. 

Zużycie: około 0.12-0.25 kg/m2, w zalezności od 
podłoża. 
Narzędzia należy czyścić rozpuszczalnikiem SM-16 
i dopóki TOPCOAT-PU 740 jest wciąż świeży. 
 
  Opakowanie  

 

TOPCOAT-PU 740 jest dostarczany w pojemnikach 
metalowych 4 kg i 20 kg. 
 
           Okres ważności - przechowywanie  

 
9 miesięcy w oryginalnych, nieotwieranych 
pojemnikach w warunkach niezamarzających i 
suchych. 

 
  Uwagi  

 

 TOPCOAT-PU 740 nie nadaje się do kontaktu 
z chemicznie uzdatnioną wodą używaną w 
basenach. 

 TOPCOAT-PU 740 może być barwiony 
odpowiednimi pastami pigmentowymi. Proszę 
skonsultować się z Działem Wsparcia 
Technicznego. 
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 Temperatura podczas aplikacji i 
utwardzania powinna wynosić od + 5°C do 
+ 35°C. 

 Niezamknięte pojemniki należy zużyć 
natychmiast po ich otwarciu i nie można 
ich przywrócić. 

 TOPCOAT-PU 740 jest przeznaczony 
wyłącznie do użytku profesjonalnego. 

 
      Lotne związki organiczne (LZO)                  

 
Zgodnie z dyrektywą 2004/42 / WE (załącznik 
II, tabela A) maksymalna dopuszczalna 
zawartość LZO dla podkategorii produktu i 
typu SB wynosi 500 g / l (2010) dla produktu 
gotowego do użycia. Gotowy do użycia 
produkt TOPCOAT-PU 740 zawiera 
maksymalnie 500 g / l LZO. 
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2032-CPR-10.11Ε 

DoP No.: TOPCOAT-PU 740 / 1867-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm2
 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the 
Research and Development Department of our company and on results from long-term applications of the product in practice. 
The recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site 

conditions during the applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that 
the chosen product is suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically 
cancels any previous one concerning the same product. 
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