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Technický list

Alifatický, elastický, pochůzný, polyuretanový, hydroizolační nátěr

ISOMAT TOPCOAT-PU 720

Jednosložkový alifatický, elastický polyuretanový, 
hydroizolační nátěr TOP COAT-PU 720 je UV-
stabilní a má vysokou mechanickou odolnost. 

Nabízí následující výhody:

• Jednoduchá aplikace (jednosložkový produkt).

• Barevná stálost.

• Lesklý a snadno čistitelný povrch odolný vůči 
chodcům a provozu osobních aut.

• Odolnost vůči mrazu.

• Zachovává své fyzické vlastnosti v teplotním 
rozmezí od -40°C do + 90ºC.

Je certifikován jako CE produkt na ochranu betonu 
podle EN 1504-2. certifikát 2032-CPR-10.11.

1. Používá na ochranu polyuretanových 
hydroizolačních membrán:

• Proti UV záření (hlavně při tmavé barvě).

• Pokud má být povrch pochôzdny a pro osobní 
auta (parkovací místa).

2. Používá se jako barva nebo na ochranu 
betonových a kovových povrchů.

Oblasti použití

Vlastnosti produktu v tekuté formě 

Forma:    prepolymerový polyuretán

Barvy:    bílá, šedá

Hustota:   1.16 kg/l

Aplikační tloušťka:  až do 15 mm

Viskozita:   270 mPa·sec
   (pri +230C)

Vlastnosti vytvrzené membrány
Prodloužení při přetržení:  130%
(ASTM D 412)

Pevnost v tahu:   20.5 N/mm2

(ASTM D412)

Tvrdost podle SHORE D:  57

1. Příprava podkladu

Podklad musí být kompletně suchý, čistý, bez 
mastnoty, uvolněných částic, prachu apod.
Polyuretanové a kovové membrány si nevyžadují 
penetrování.

Betonové povrchy je třeba napenetrovat 
penetračním nátěrem PRIMER-PU 100 nebo 
PRIMER-PU 140 v jedné vrstvě při spotřebě 200 
g/m2.

2. Aplikace

Před aplikací se doporučuje jemně rozmíchat 
TOPCOAT-PU 720 k dosažení homogenity 
materiálu. Je třeba se vyhnout přílišnému nebo 
rychlému promíchání aby se v materiály při 
míchání nezachytily vzduchové bubliny.

Návod k použití

Popis

Technická data

Vodotěsnost při 
hydrostatickém tlaku:   5 atm
(DIN 1048)

Sluneční odrazivost (SR):  88%
(ASTM E903-96)

Infračervené záření:   0, 91
(ASTM C1371-04a)

Index sluneční odrazivosti (SRI): 112
(ASTM E1980-0)

Adhezní pevnost:  > 2 N/mm2

(EN 1542)

Odolnost proti oděru
(EN 13892-4 (BCA))   AR 0.5

kapilární absorpce
(EN 1602-3, požadavek  0.01 kg/m2 h0.5

EN 1504-2: w <0.1)   

propustnost CO2
(EN 1062-6, požadavek   Sd = 184 m
Sd> 50m)    

Propustnost vodních par
(EN ISO 7783-2,    Sd = 0.65 m
Třída I, Sd <5m) 

Zkouška umělým zvětráváním: Obstál (bez
(EN 1062-11, 2000 hodin)  pukání praskání
    nebo odlupování)

Teplotní odolnost:   od -40°C do +90°C
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Technické informace a pokyny uvedené v tomto datovém listu jsou založeny na znalostech a zkušenostech odboru výzkumu a 
vývoje naší společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací výrobku v praxi. Doporučení a doporučení týkající se použití výrobku 
jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky na místě v průběhu aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto 
zodpovědný za potvrzení, že vybraný produkt je vhodný pro předpokládané použití. Toto vydání technického listu automaticky ruší 
všechny předchozí dokumenty týkající se stejného výrobku.

ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
MAIN OFFICES - FACTORY: 
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, 
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 
www.isomat.eu  e-mail: info@isomat.eu
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ISOMAT TOPCOAT-PU 720

TOP COAT-PU 720 je dodáván v plechových 
vědrech po 1, 5 a 20 kg.

12 měsíců od data výroby při skladování v 
původních neotevřených nádobách při teplotě 
mezi + 5 ° C a + 35ºC. Ochraňte od přímého slunce, 
vlhkosti a mrazu.

• TOPCOAT-PU 720 není vhodný pro aplikaci 
v bazénech, kde by přišel do kontaktu s 
chemicky upravenou vodou.

• Teplota při aplikaci a tvrdnutí produktu by 
měla být mezi + 5°C a + 35°C.

• Produkt není po otevření skladovatelný.
• Po otevření aplikujte celé balen

Balení

Doba použitelnosti - skladování

Poznámky

Podle směrnice 2004/42 / CE (Annex II, tabulka 
A), maximální povolený obsah VOC pro produkt 
podkategorie i, typu SB je 500 g/l (2010). 
TOPCOAT-PU 720 obsahuje maximálně <500 g/l VOC.

Prchavé organické látky (VOC)

TOP COAT-PU 720 nanáší štětcem, válcem nebo 
stříkáním v 1 nebo 2 vrstvách.

V případě betonových povrchů se první vrstva 
nanáší 2-3 hodiny po napenetrování, dokud je 
penetrační nátěr ještě lepkavý.

Druhá vrstva se aplikuje do kříže po 4-24 hodinách 
v závislosti na počasí.

Spotřeba: cca. 0,15 - 0,25 kg/m2 v závislosti na 
podkladu.

Nástroje se čistí rozpouštědlem SM-16 dokud je 
TOP COAT-PU 720 ještě vlhký.  

Propustnost CO2: Sd> 50m

Paropropustnost: Třída I (propustný)

Kapilární nasákavost: w <0.1 kg/m2·h0.5

Přilnavost: ≥ 0.8 N/mm2

Umělé opotřebení: Vyhovuje

Reakce na oheň: Euroclass F

Nebezpečné látky v souladu s 5.3

ISOMAT S.A. 
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece 
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2032-CPR-10.11 
Výrobek na povrchovou ochranu

Nátěr 

VoP č.: TOPCOAT-PU 720/1838-01
EN 1504-2

2032

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností Oddělení výzkumu a vývoje naší 
společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací produktu v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití produktu jsou poskytovány 
bez záruky, protože podmínky během aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto odpovědný za výběr výrobku 
vhodného pro zamýšlenou aplikaci. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky ruší předchozí technické listy týkající se 
stejného produktu.
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