
 

 

 

 

 Broshurë teknike 

 TOPCOAT-PU 720 
 Shtresë e jashtme alifatike, elastike, poliuretani 
 
 

Përshkrimi 
 
Shtresë e jashtme poliuretani me një 
përbërës, alifatike, elastike. TOPCOAT-PU 
720 është stable ndaj rezeve UV dhe përdoret 
për mbrojtjen e sipërfaqeve të eksposzuara 
hidroizoluese poliuretani të jashtme, sidomos 
kur kërkohet ngjyrë e errët përfundimtare. 
Ofron avantazhed e mëposhtme: 

 Aplikim të thjeshtë (produkt me një 
përbërës). 

 Qëndrushmëri ngjyre. 

 Një sipërfaqe përfundimtare me shkëlqim, 
e cila është e thjeshtë për tu pastruar dhe I 
reziston trafikut të lehtë të kembësorëve. 

 Rezistencë ndaj ngricës. 

 Ruajtje të vetive mekanike në temperature 
prej -40oC deri +90oC. 

 
TOPCOAT-PU 720 përdoret për mbrojtjen ë 
shtresave përfundimtare hidorizoluese 
poliuretani nga: 

 Ekspozimi UV, sidomos kur është 
zgjedhur një ngjyrë e errët. 

 Trafiku i këmbësorëve dhe trafiku i lehtë I 
makinave (p.sh në parkimi). 

 
Gjithatshtu, mund të përdoret për mbrojtjen e 
sipëarfaqeve metalike dhe prej betoni.. 
 

Të dhënat teknike 
 

Vetitë e produktit në formë të lëngshme 

Trajta:  pri-polimer poliuretani  

Ngjyra: e bardhë, gri  

Densiteti:    1.16 kg/l 

Viskoziteti:    270 mPa·sec   
                                       (në +230C) 

 

 

 

 

Vetitë e shtresës të thatë 

Zgjatja deri në keputje:   130% 
(ASTM D 412) 

Reszistenca në tërheqje: 20.5 N/mm2        
(ASTM D412) 

Fortësia sipas 
SHORE D: 57 

Padepërtueshmëria  
nga uji: 5 atm                        
(DIN 1048) 

Pasqyrimi diellor (SR):  88% 
(ASTM E903-96) 
 
Rrezatimi infrakuq:  0.91 
(ASTM C1371-04a) 
 
Koeficienti i 
pasqyrimit diellor (SRI):  112 
(ASTM E1980-0) 
 

Ngjitja:   > 2 N/mm2                                         
(EN 1542) 

Vjetërsimi artificial:        E kalon (nuk shfaqen ,                                    
(EN 1062-11,                  flluska, të çara ose                                   
pas 2000 orësh)              shkëputje)  

Temperatura që  
reziston:   nga -400C deri +900C 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Përgatitja e nënshtresës 
Nënshtresa duhet të jetë krejt e thatë, e 
pastër, pa yndyrë, materiale të lira etj.  
Shtresat përfundimtare hidorizoluese 
poliuretani dhe sipërfaqet metalike nuk 
kërkojnë astarim. Sipërfaqet prej betoni duhet 
the trajtohen më një astar poliuretanik 
PRIMER-PU 100 në një shtresë me konsum 
reth 200 g/m2. 
 
 
 
 
 

Udhëzimet e përdorimit 



Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të 

Kërkimit dhe të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. 
Rekomandimet dhe sugjerimet që i referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë 

përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar 

se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike anulon 
automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. 

 

 

 

 
2. Aplikimi 
Para aplikimit rekomandohet përzierja e lehtë 
e TOPCOAT-PU 720, derisa të bëhet 
homogjen. Përzierja e tepërt duhet shmangur 
që të parandalohet bllokimi i ajrit në material.  
TOPCOAT-PU 720 shtrohet me furçë, ryl ose 
me spërkatje në 1 ose 2 shtresa, 2-3 orë pas 
astarimi dhe ndërsa PRIMER-PU 100 ngjit 
akoma. Shtresa e dytë duhet të shtrohet në 
mënyrë perpendikulare me ta parën pas 4-24 
orë, në varësi me konditat e motit. 
Konsumi: reth 0.12-0.25 kg/m2 në varësi me 
nënshtresën. 
Tools should be cleaned with SM-16 solvent, 
while TOPCOAT-PU 720 is still fresh. 
 

Amballazhimi 
 
TOPCOAT-PU 720 ofrohet në kova prej 1 kg, 
5 kg dhe 20 kg. 
 

Magazinimi 
 
Jetëgjatësia në rafte në kuti të mbyllura është 
të paktën 9 muaj, në kondita the thata dhe pa 
ngricë. 
 

Shënime 
 

 TOPCOAT-PU 720 nuk përshtatet për 
kontakt me ujin e pishinave të tratjuar në 
mënyre kimike. 

 Temperatura gjatë aplikimit dhe fortësimit 
duhet të jetë ndërmjet +80C and +350C. 

 Pakot e pa hapura duhet të përdoren 
menjëherë sa hapen dhe nuk mund të 
magazinohen prapë. 
 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/KE (Shtojca II, 
tabela A), përmbajtja maksimale e lejuar e 
VOC-së për produktin e nënkategorisë “i”, lloji 
WB është 500g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. Produkti i gatshëm për 
përdorim TOPCOAT-PU 720 përmban 
maksimum 500 g/l VOC. 
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