CONTINUO TOP
FINISAJ TRANSPARENT DIN DOUĂ COMPONENTE ACRILURETANICE
seria 118/119/120/121
DESCRIERE
CONTINUO TOP este un finisaj transparent din două
componente acriluretanice de natură alifatică ce nu se
îngălbeneşte, cu apă, pentru uz intern fiind versatil, ideal
pentru aplicarea cu trafaletul, pensula sau prin pulverizare.
Datorită caracteristicii lor de înaltă rezistență la apă, la
abraziune și la zgâriere, împreună cu o elasticitate
adecvată, finisajele CONTINUO TOP rezultă adecvate
pentru vopsirea și întreținerea structurilor din lemn pentru
interior, inclusiv pentru parchetul tradițional și scările din
lemn (treptele și contratreptele).
Finisajul CONTINUO TOP COMPOPENTA A se va
amesteca cu CONTINUO TOP COMPONENTA B fiind
suficientă o amestecare manuală înainte de utilizare.
CONTINUO TOP COMPONENTA B este un întăritor de
nouă generație, pe bază de poliizocianurat alifatic, cu un
conținut masic de monomer HDI <0.1% .
Finisajele CONTINUO TOP sunt disponibile în versiunile
Satin, Glossy și Matt.
Sistemul CONTINUO este clasificat A+ conform decretului
ministerial francez pentru calitatea aerului în ambiente
interioare.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplicabil pe:
- Suprafețe prelucrate cu CONTINUO DECO, după ce s-a
aplicat în prealabil amorsa CONTINUO LINK sau
CONTINUO LINK ART.
- Suprafețe verticale acoperite cu emailuri sau vopsele.
- Structuri interioare din lemn, noi sau vopsite în prealabil,
cum ar fi: parchet, plintă, panouri, diverse obiecte la care
este necesară o duritate superficială înaltă.
CARACTERISTICI TEHNICE
CONTINUO TOP componenta A
- Natura liantului: dispersie din poliuretan alifatic modificat.
- Solvent: apă
CONTINUO TOP componenta B
- Natura liantului: poliizocianurat alifatic cu un conținut
masic de monomer HDI <0.1 % .
- Raport de amestec masic: 10 părți din componenta A + 3
părți din componenta B.
2.5 L din componenta A + 0.75 L din componenta B
- Masa volumetrică a amestecului (A+B) UNI EN ISO
2811-1: 1.05 ± 0.02 kg/l
- Pot-life a amestecului (A+B): circa 60 de minute la 20 °C.
Amestecul (A+B) chiar dacă este încă fluid nu trebuie să fie
utilizat după ce se depășește această perioadă de timp.
Pentru a îmbunătăți conservarea componentei B
CONTINUO TOP după deschidere, curățați marginile și
închideți bine capacul protejând produsul în acest mod
împotriva umidității și a impurităților.
- Uscarea (la 25 °C și 65% U.R.): la pipăit în 30 min.; se
poate suprapune un strat de vopsea după 3 ore.
- Rezistență la abraziune Taber: la 7 zile, piatră de tocilă
CS 17, 1000 gr, 500 turații (pierdere în masă):
CONTINUO TOP SATIN : <25 mg
CONTINUO TOP GLOSSY : <25 mg
CONTINUO TOP MATT : <25 mg

- Gradul de strălucire UNI EN ISO 2813:
CONTINUO TOP GLOSSY: >85, unghiul de citire de 60°
CONTINUO TOP SATIN: 20 ± 2, , unghiul de citire de 60°
CONTINUO TOP MATT: 10 ± 2, , unghiul de citire de 85°
Gradul de strălucire a vopselelor, măsurat într-un context
de aplicare real pe șantier, poate fi ușor diferit față de acela
măsurat conform prevederilor normativului UNI EN ISO
2813
Suprafața poate fi expusă la un trafic ușor după 12 ore,
după 24 de ore fiind rezistentă la trafic. Caracteristicile
tehnice depline ale sistemului se obțin după 5 zile.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
Sistemul decorativ CONTINUO:
specificate în anexa tehnică.

consultați

indicațiile

Suprafețe noi și recondiționate din lemn:
- Șlefuiți ușor cu șmirghelul pentru a îndepărta fibrele în
relief ale lemnului.
- Îndepărtați eventuale pete de rășină utilizând un diluant
adecvat.
- Astupați cu gips sintetic imperfecțiunile. Șlefuiți cu
șmirghelul stucaturile și eliminați praful.
- Controlați ca lemnul să nu fie prea umed.
- Șlefuiți cu șmirghelul suprafațele și efectuați aplicarea a 2
straturi de CONTINUO TOP șlefuind eventual cu șmirghelul
între un strat și altul pentru a îndepărta fibrele în relief.
- Pe suprafețele de lemn bogate în tanin pentru a reduce
formarea petelor închise la culoare, aplicați fondul izolant
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor sau alb cod
3080001/0019.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
Condițiile din ambient și starea suportului:
Temperatura ambiantă : Min. +8 °C / Max. +45 °C
Umiditatea relativă a ambientului: <85%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +45 °C
Umiditatea suportului: <10%
Unelte : pensulă, trafalet cu păr mediu, pulverizator
tradițional sau Airless.
- Diluare: diluați amestecul obținut (2,5 L din componenta A
+ 0,75 L din componenta B) adăugând 0,300-0,400 L de
apă, maxim 13% masic.
- Pentru a prelungi Pot-life nu adăugați ulterior apă.
- Amestecați (catalizați) și utilizați pe rând recipientele
(componenta A + componenta B).
- Nr. straturi: 2 straturi.
- Pentru a evita formarea umbrelor, aplicați produsul în mod
continuu, evitând să se reia aplicarea peste zonele deja
uscate.
- Curățarea uneltelor se va efectua imediat după utilizarea
cu apă.
- Randament orientativ: Este puternic influențat de natura și
de starea suportului, orientativ 7-8 m2/l în două straturi.
COLORAREA
Produsul este disponibil neutru şi nu poate fi colorat.
DEPOZITAREA
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Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/j: Acoperitori reactivi bicomponenți cu funcție
specială (pe bază de apă): 140 g/l (2010)
Conţine max.: 140 g/l VOC
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

2/2

CONTINUO TOP - v.2019-04-03

