CONTINUO TOP ART
POWŁOKA PRZEZROCZYSTA DWUSKŁADNIKOWA AKRYLO-URETANOWA ALIFATYCZNA WODNA
Serie 121/126/127
OPIS
CONTINUO TOP ART są to powłoki wykończeniowe
przezroczyste, dwuskładnikowe, akrylo-uretanowe natury
alifatycznej, nie żółknące, wodne, idealne do nakładania
wałkiem, pędzlem lub natryskiem, o efekcie satynowym i
matowym, do zastosowania tam, gdzie wymagana jest
dobra odporność na wodę i ogólnie na ciecze.
CONTINUO TOP ART zapewnia wysoką odporność
chemiczną na ciecze zimne i gorące oraz na wiele
substancji zwykle stosowanych w mieszkaniach i
restauracjach.
Powłoka CONTINUO TOP ART składnik A mieszany jest z
CONTINUO TOP składnik B i wystarczające jest
wymieszanie ręczne przed użyciem.
CONTINUO TOP składnik B jest utwardzaczem nowej
generacji, na bazie poliizocyjanianu alifatycznego, z
zawartością monomeru HDI <0.1% w masie.
Powłoki CONTINUO TOP ART dostępne są w wersji
satynowej i ultra matowej.
System CONTINUO jest sklasyfikowany jako A+ zgodnie z
francuskim rozporządzeniem ministerialnym dotyczącym
jakości powietrza w środowiskach zamkniętych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Stosować na:
-Powierzchnie obrobione CONTINUO DECO, po uprzednim
przygotowaniu przez CONTINUO LINK lub CONTINUO
LINK ART.
-Powierzchnie pionowe pokryte emaliami lub farbami.
-Artefakty drewniane we wnętrzach, nowe lub już
malowane, takie jak: parkiety, listwy przypodłogowe, płyty,
różne przedmioty, gdzie wymagana jest wysoka twardość
powierzchniowa.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
CONTINUO TOP ART składnik A
-Natura spoiwa: roztwór zmodyfikowanego poliuretanu
alifatycznego.
-Rozpuszczalnik: woda
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1 składnik A:
TOP ART SATIN: 1.05 ± 0,05 g/ml
TOP ART MAT: 1.20 ± 0,05 g/ml
CONTINUO TOP składnik B
-Natura spoiwa: poliizocyjanian alifatyczny z zawartością
monomeru HDI <0.1 % w masie.
Przygotowanie mieszanki CONTINUO TOP ART SATIN
-Proporcje wagowe mieszanki: 10 części składnika A + 3
części składnika B.
2.5 l składnika A (1 opakowanie) + 0.75 l składnika B (1
opakowanie)
-Masa objętościowa mieszanki (A+B) UNI EN ISO 2811-1:
1.05 ± 0.03 kg/l
- Otrzymana
mieszanka
rozcieńczana
jest
wagowo/objętościowo z wodą 0-10%.
Przygotowanie mieszanki CONTINUO TOP ART MAT
-Proporcje wagowe mieszanki: 12 części składnika A + 3

części składnika B.
2.5 l składnika A (1 opakowanie) + 0.75 l składnika B (1
opakowanie)
-Masa objętościowa mieszanki (A+B) UNI EN ISO 2811-1:
1.13 ± 0.03 kg/l
- Otrzymana
mieszanka
rozcieńczana
jest
wagowo/objętościowo z wodą 0-10%.
-Pot-life mieszanki (A + B): około 60 minut przy 20°C
Mieszanka (A + B), nawet jeśli jeszcze pozostaje płynna,
nie może być stosowana po upływie tego czasu.
W celu polepszenia przechowywania CONTINUO TOP
składnik B po otwarciu, oczyścić krawędzie i zamknąć
dobrze korkiem, chroniąc go w ten sposób przed wilgocią i
obcymi ciałami.
-Wysychanie (przy 25 °C i 65% wilgotności względnej): na
dotyk 30 min., do malowania po 3 godzinach. Obróbka
papierem ściernym: po 6 godzinach.
Po powierzchni można delikatnie chodzić po 12 godzinach,
a całkowicie do chodzenia nadaje się ona po 24 godzinach,
całkowite osiągnięcie właściwości technicznych następuje
po 5 dniach.
-Odporność na ścieranie Taber: po 7 dniach, ściernica CS
17, 1000 gr, 500 obrotów (utrata masy)
CONTINUO TOP ART SATIN: <25 mg
CONTINUO TOP ART MAT: <35 mg
-Połysk UNI EN ISO 2813:
CONTINUO TOP ART SATIN: 20 ± 2, kąt odczytu 60°
CONTINUO TOP ART MAT: 1 ± 1, kąt odczytu 85°
Połysk farb, mierzony w kontekście rzeczywistego
nakładania w miejscu pracy, może lekko różnić się od tego
mierzonego według normy UNI EN ISO 2813.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
System dekoracyjny CONTINUO: zobacz wskazówki
podane w załączniku technicznym.
Powierzchnie drewniane nowe lub odnowione:
- Zetrzeć lekko papierem ściernym, w celu usunięcia
uniesionych włókien drzewnych.
- Usunąć ewentualną żywicę za pomocą odpowiedniego
rozpuszczalnika.
Zaszpachlować niedociągnięcia kitem syntetycznym.
Zetrzeć papierem ściernym wypełnienia i usunąć kurz.
- Sprawdzić, czy drewno nie jest zbyt wilgotne.
- Obrobić powierzchnię papierem ściernym i przystąpić do
nałożenia 2 warstw CONTINUO TOP ART, ewentualnie
usuwając, pomiędzy jedną a drugą warstwą, papierem
ściernym podniesione włókna.
- Na drewno bogate w taninę, w celu redukcji tworzenia się
ciemnych plam, nałożyć powłokę gruntową UNIMARC
PRIMER ANTITANNINO, bezbarwną lub białą seria 308, w
zależności od poszukiwanego efektu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +45 °C
Wilgotność względna otoczenia: <85%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +45 °C
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Wilgotność podłoża: <10%
-Narzędzia: pędzel, wałek ze średnim włosem, urządzenie
do natryskiwania konwencjonalne lub Airless.
-Rozcieńczanie: rozcieńczyć otrzymaną mieszankę (2,5 l
składnika A + 0,75 l składnika B) dodając 0,300-0,400 l
wody, maksymalnie 13% masy.
-Nie dodawać większej ilości wody w celu wydłużenia
Pot-life.
-Mieszać (katalizować) i używać jednego opakowania na
raz (komp. A + komp. B).
-Ilość warstw: 2 warstwy.
-W celu uniknięcia efektu cieniowania, nakładać produkt w
sposób ciągły, unikając ponownych pociągnięć po
częściach już wyschniętych.
-Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po
użyciu.
-Wydajność orientacyjna: jest silnie uzależniona od natury i
stanu powierzchni, orientacyjnie 7-8 m2/l na dwie warstwy,
około 25 m2 dla całego opakowania A+B odpowiednio
rozcieńczonego na 2 warstwy.
BARWIENIE
Produkt jest dostępny
możliwości barwienia.

w

kolorze

neutralnym,

bez

MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/j: Pokrycia jakościowe dwuskładnikowe do
szczególnych zastosowań końcowych (WB): 140 g/l (2010)
Zawiera maks.: 140 g/l LZO
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu
do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe
informacje
znajdują
się
w
karcie
charakterystyki.

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej
karcie
są
zgodne
jej
najlepszą
wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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