PRODUKTDATABLAD
TOPCOAT

DESIGN
Vattenbaserad ytbehandling som förseglar spacklade ytor.
Ger en matt, avtorkningsbar yta.
Tips! Se
instruktionsfilmen på
dalapro.se

Skyddar den spacklade ytan mot fläckar och smuts.
Ger en matt, avtorkningsbar yta.
Lätt att applicera med lackroller eller tryckspruta.
Torkar snabbt.

DALAPRO® DESIGN TOPCOAT
Vattenbaserad förseglare av spacklade ytor.
PRODUKTINFORMATION
Dalapro Design TopCoat är en vattenbaserad ytbehandling
som förstärker spacklade ytor och gör ytan tåligare mot
slag, skrapmärken och fukt.
Efter applicering har spacklet kvar sitt rustika utseende
och eventuella färgskiftningar framhävs.
ANVÄNDNING
Används tillsammans med Dalapro Design och endast i
torra utrymmen inomhus.
ARBETSGÅNG
Förberedelser: Ta bort damm från ytan som ska behandlas. Täck golv, maskera golvsockel, dörrfoder och eventuell
taklist.
Steg 1: Applicera Dalapro Design TopCoat med en skumgummiroller eller korthårig lackrulle i ett jämnt och tunt
skikt. Badda snabbt bort eventuella rinningar med en
trasa. Annars finns risk att det syns i det färdiga arbetet.
Låt torka.

MATERIALÅTGÅNG
Cirka 8 kvadratmeter per liter.
RENGÖRING OCH AVFALL
Rengör verktygen med vatten. Rester ska inte hällas i
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda
emballage lämnas till återvinning.
LAGRING
Lagras frostfritt och mörkt (får inte exponeras för solljus).
Oöppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Mer information finns på dalapro.se
TEKNISK DATA
Lösningsmedel: Vatten
Viskositet: Lätt tixotrop
Förtunning: Kan vid behov förtunnas med vatten.
pH: ca 7-8
Vikt: 1 kilo per liter
Kulör: Transparent
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld
Förpackning: 1 liter

Steg 2: Upprepa behandlingen tills du nått önskat slutresultat. Normalt krävs minst två strykningar. Vill du ha
en starkare yta och ett blankare utseende, kan du
applicera ytterligare ett skikt Dalapro TopCoat
Dalapro TopCoat kan även appliceras med tryckspruta.
Då bör den förtunnas med 1 dl vatten per 5 dl Dalapro
TopCoat. Rekommenderat avstånd från väggen: 30–40 cm.
Säkerställ bra sprutbild innan du börjar.
TORKTID
2-3 timmar. Vid 20° och 50 % RF. Vid högre temperatur och
lägre RF kortas torktiden, lägre temperatur och högre RF
förlänger torktiden
APPLICERINGSTEMPERATUR
Både material och underlag ska ha en temperatur på
+10°C–+25°C.

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för
ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information.
Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se
Senast ändrad 2020-08-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se

