
Nepoužívejte izolaci TopPur na povrchy, kde 
může dojít k tenzi par. Při nedostatečném 
uzavření porezity podkladu se mohou objevit 
povrchové defekty. Při vysoké teplotě a vysokém 
zatížení nelze vyloučit vtisk do podlahy. Pro 
vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte 
naftové hořáky,  p lynové hořáky apod. , 
produkující v místě realizace CO  a vodní páry, 2

které mají negativní vliv na kvalitu povrchu. 
Během aplikace a vytvrzování nesmí TopPur přijít 
do styku s vodou nebo chemickými látkami. 
Hydroizolaci aplikovat pouze na vytvrzelou 
penetraci TopFix (realizace dle materiálového 
listu TopFix). Relativní vlhkost vzduchu nesmí 
přesahovat 75 %.

Hydroizolační materiál chránící proti průsaku vlhkosti nebo jiných látek do podkladu před pokládkou 
®TopStone  systému.

izolace v exteriéru - balkóny, terasy, venkovní schodiště, lodžie
izolace v interiéru - sprchy, koupelny, kuchyně, garáže, anhydritové podlahy

vysoká tažnost až 600%, schopnost přemostění statických trhlin 
v podkladu při -10°C (do 2 mm) a dynamických trhlin do 0,5 mm
rychlá aplikace
odolnost proti prorůstání kořenů
odolnost proti vyšším teplotám, chemikáliím a ropným látkám
celoplošná přilnavost bez jiného přídavného ukotvení
jednoduchá a rychlá oprava lokálního poškoz
odolnost vůči mrazu

třísložková hmota na bázi polyuretanu tvořící hydroizolační membránu, bez ro

až 2 dny (48h)

zpouštědel

TopStone povrch

TopPur

TopFix nebo TopFix interiér

podklad 
(beton, anhydrit, 
dlažba….)
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2,5 kg  cca 2,5m2

ení hydroizolace TopPur

Při nízkých teplotách může lepit hydroizolace i 2 dny. V takovém případě se na ni nesmí ani vstupovat - 
hrozí poškození. Musí se vyčkat úplného vytvrzení.



Příprava podkladu - zbavení nečistot a nesoudržných částí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem, 
vysavačem apod., v případě nutného odvodu vody (např. balkón) musí být proveden spád stanovený normami 
1,5–2,5%.

Uchycení okapnic a případných dalších klempířských prvků možno použít TopFiller; velké objektové dilatace a 
dilatace ostatních ploch se řeší přiznáním v povrchu systémovou dilatací.

Penetrace materiálem TopFix – (realizace dle materiálového listu TopFix) pro celkové zpevnění, lepší 
soudržnost a přilnutí systému k podkladu.

Dilatace ploch - dilatační spáry v podkladu se před aplikací TopPur překlenují pružnou samolepící 
hydroizolační bandážní páskou. Aplikace TopPur - po 24 hodinách od aplikace penetrace se může nanášet 
polyuretanová membrána. Není nutné brousit při realizaci do 3 dnů, po 3 dnech je nutné penetraci jemně 
přebrousit.

Příprava TopPur - důkladné promíchání obou složek A i B pomocí pomaluobrátkového míchadla (300- 400 
ot./min.) v daném poměru (doba míchání 3 minuty). Přidání složky C (složky B i C před použitím protřepat)
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Návod na použití:

Přemostění trhlin vysoká tažnost až 600%, schopnost 
přemostění statických trhlin v 
podkladu při -10°C (do 2 mm) a 
dynamických trhlin do 0,5 mm
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do směsi složek A a B (pomaluobrátkové míchadlo). Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbyteč-
ně zamíchán vzduch a po prvním promísení materiál přelít do jiné nádoby a mísení opakovat. Takto připrave-
ný materiál zpracovat za použití zubové stěrky a poté válečkovat provzdušnovacím válcem (pokládka povr-
chu TopStone po 24 hodinách od aplikace TopPur).

POZOR!
Při aplikaci hydroizolaci TopPur chránit před srážkami a nadměrnou vzdušnou vlhkostí, aby nedošlo
k degradaci vrstvy, která by ztratila požadované vlastnosti.
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