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STRAT DE ACOPERIRE EPOXIDIC
Descrierea

Titan®-Top Coat este un strat de acoperire epoxidic final folosit ulterior aplicării unui sistem de
reparaţie Titan™, având totodată o funcţie estetică.

Utilizările tipice

Strat exterior pentru protecţia împotriva:
 Radiaţiilor UV
 Absorbţiei umidităţii
 Avarierilor apărute în urma acţiunii factorilor atmosferici

Beneficii



Acoperire

150-200 de picioare pătrate pentru un galon @ 4-5 mils

Grosimea

3– 4 mils grosimea stratului uscat

Produsul a fost proiectat conform normelor AC1440 pentru ranforsarea compozită
nemetalică a betonului
 Facilitatea de utilizare
 Timp de lucru considerabil

Amestecul şi proporţiile Amestecaţi mecanic Componentul A, adăugaţi Componentul B şi amestecaţi mecanic. Nu
faceţi amestecuri parţiale.
Raportul de volum răşină-ȋntăritor este de 1:1.
Timp de lucru

120 de minute la 77˚F (25˚C), mai scurtă în cazul temperaturilor ridicate

Limitări




Produse similare

Următoarele produse sunt adecvate pentru utilizarea cu Titan-Top Coat:
 Sistemul Titan

Destinaţie

Sistemul Titan a fost proiectat în conformitate cu ACI 400.8-13, AC125 şi ICC-E5. În cazul
unei utilizări specifice trebuie să contactaţi secţia de inginerie NRI. .

Pregătirea suprafeţei

Pregătirea suprafeţei se face conform ACI 562546R, ICRI nr. 310.1R-2008 şi ACI 562-13
pentru pregătirea şi repararea suprafeţelor din beton.

Igiena şi siguranţa

Informaţiile despre manipularea în condiţii de siguranţă, depozitarea şi aruncarea deşeurilor
produselor chimice sunt disponibile în fişele de caracteristici ale substanţelor periculoase
(informaţiile despre proprietăţile fizico-chimice, ecologice, toxicologice şi alte informaţii legate
de siguranţă).

Temperatura la aplicare min. 50˚F (10˚C) şi max. 1500˚F (66˚C)
Umiditatea relativă 85% sau mai puţin

Perioada de valabilitate 12 luni
Condiţiile de depozitare Păstraţi în ambalajele originale, sigilate, în încăperi cu temperaturi până la 95°F (35°C).
Garanţia
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©Neptune Research Inc. (NRI) NRI® este o marcă comercială înregistrată; Titan®-118™ şi
Titan-Top Coat sunt mărci comerciale ale companiei NRI. Compania NRI îmbunătăţeşte
continuu toate produsele sale, respectând totodată conformitatea cu specificaţia acestora. Din
acest motiv, dorind să obţineţi cele mai actuale informaţii despre produse, trebuie să
contactaţi distribuitorul local al NRI sau filiala companiei. NRI garantează calitatea acestui
produs, dacă acesta este utilizat conform recomandărilor. Titan-Top Coat NU este un sistem
de căptuşire omologat. Nerespectarea procedurilor standard de aplicare a suprafeţelor poate
duce la avariere ca urmare a coroziunii atmosferice. Suprafaţa de protecţie trebuie aplicată în
conformitate cu normele companiei. Utilizatorul decide singur despre utilitatea produsului şi
suportă toate riscurile legate de aceasta. Responsabilitatea Vânzătorului se limitează numai la
schimbarea produsului defect.

