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STOUNY RADÍ:

15 min

55 Mpa

40 Mpa

1,30 kg/l 

3,07 MPa (penetrace PA01)

BflS1

 0,5) podle ČSN 74 4505

0,3 - 2,5 kg/m2

Doba zpracovatelnosti při 20°C

Pevnost v tlaku

Pevnost v ohybu

Specifická hmotnost 

Přilnavost k betonu

Reakce na oheň

Protiskluznost (za sucha - mokra)

Spotřeba

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563  |  info@topstone.sk
stavebnachemia.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:TOPSTONE s.r.o.

Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz       
stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001,  ISO 14001

Družstevní 442, Hranice, 753 01

1. Návod k aplikaci lité stěrky: aplikujte ve spotřebě cca 1,5-2,5 kg/m2 zubovou nebo hladkou stěrkou na dokonale vytvrzenou 
penetraci TopStone PA01. Finálním krokem je odvzdušnění stěrky převálcováním speciálním válečkem s hroty tzv. „ježkem“.

Použití: komerční prostory, administrativní budovy, letiště, elektrárny, sklady, na plochy s vyšší mechanickou zátěží, pojezd VZV, 
paletovacích vozíků atd...

2. Návod k aplikaci nátěru: aplikujte ve spotřebě cca 0,3-0,5 kg/m2 velurovým, nylonovým nebo filcovým válečkem (pozn.: 
při realizaci nátěru doporučujeme podbarvit penetraci, světlé odstíny mohou vyžadovat i dvě vrstvy nátěru).

Použití: sklepy, garáže, technické místnosti a plochy s nižší mechanickou zátěží

3. Návod k realizaci protismykového povrchu: aplikujte ocelovým hladítkem ve spotřebě cca 0,7-0,8 kg/m2 na připravený zapís-
kovaný povrch. Poté převálečkujte do „kříže“.

 Vzorová skladba protismykového povrchu v tl. cca 1,0-2,0 mm:
 -    penetrace TopStone PA01 ..............................................  cca 0,5 kg/m2

 -    kremičitý písek TopStone frakce 0,4-0,8 mm .........  cca 3,0 kg/m2 (vymetení prebytečného písku, přebroušení)
 -    uzavírací vrstva TopStone PA11 .....................................  cca 0,7-0,8 kg/m2

Použití: garáže, rampy v garážích, sklady, výrobní haly a všude kde je požadován bezpečný a mechanicky odolný povrch.

4. Návod na realizaci kreativního povrchu (dvě barvy aplikovat ve spotřebě 2-3 kg/m2), současně si namícháme obě barvy a 
současně je aplikujeme na dokonale vytvrzený zapenetrovaný povrch TopStone ocelovým hladítkem bez zubů a vytváříme 
směs barev, dle četnosti tahu hladítkem volíme kontrast mezi barvami, provádíme buď vodorovné tahy nebo tahy do oblouku.

Použití: interiéry, vstupní haly, TV studia, chodby, komerční prostory, rodinné domy apod.

H věty, P věty:
Složka A: H317, H412, P261, P272, P273, P280, P333+P313, P362+P364
Složka B: H317, H332, H335, H411, P261, P280, P304+340+P312, P333+P313, P362+P364, P403+P233, EUH204

Mísící poměr A : B dle váhy 3 : 1 nebo dle etikety na 
obalu.

Bezpečnost
Chemické složení - směs polyaspartátové pryskyři-
ce se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. 
Dopravní klasifikace - ADR sl.A 0 / sl.B 9. Další 
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 
Způsob hašení - suchý písek, alkoholuvzdorná 
pěna, CO2 , vodní mlha, práškový vápenec. NEHAS 
VODOU!!!

POZOR ! Nikdy nevyškrabávejte ani nevykapávejte namíchaný materiál z obalu, hrozí riziko nevytvrzených míst 
na ploše.
POZOR ! Před aplikací hmoty TopStone PA11 se ujistěte, že je povrch dokonale zapenetrován bez bublin, vtoků a 
jiných defektů. V případě potřeby nutno přetmelit nebo provést novou penetraci.

TopStone PA11 po namíchání ihned aplikujeme. Pokud tak neučiníme, hrozí při opětovném promíchání (déle než 
po 5-10 minutách) nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce = rychlé vytvrzení. Nástroje a pokož-
ku od nevytvrzené hmoty doporučujeme očistit TopStone Cleanerem nebo acetonem, vytvrzenou hmotu mecha-
nicky – smirkem, bruskou, apod.
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