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Hardtop  

 

Productomschrijving 
Hardtop is een één-component, oplosmiddelhoudende, alifatische topcoat op basis van 
polyurethaan. 

Productinformatie 
 
Toepassingsgebied 
Hardtop wordt gebruikt als toplaag voor epoxy-, acrylaat- of polyurethaan vloersystemen. 

 
Milieu en gezondheid 
Volg de van toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor de plaats waar het 
product wordt aangebracht. Zorg voor goede ventilatie in de ruimten waar het product wordt 
aangebracht. Gebruik de juiste bescherming voor huid, ogen en luchtwegen. In alle gevallen moet 
het technische en veiligheidsinformatieblad vóór gebruik worden gelezen en begrepen.  

 
Kleuren: 
• Transparant 

• Amber  

 

Technische informatie 
 
Chemische weerstand 
Chemische bestendigheid na 7 dagen uitharding van Hardtop: zie de afzonderlijke Hardtop 

Chemische bestendigheidstabel. 

Consistentie: Stroperig viskeus  
Vaste stofgehalte: 65 %  
Oplosmiddel: Shellsol A  
Viscositeit bij +25 °C:  400 - 700 mPa·s  
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VOC EC-2004/42  Productcategorie 
II A (i) (500g/l)  
VOS < 500g/l  

 

Verwerkingsinstructies 
 
Voorbereiding ondergrond 

Het te coaten oppervlak moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Maak zo nodig gebruik van 
mechanische reinigingsmethoden en -apparatuur.  
Het overcoaten van epoxy- of polyurethaanoppervlakken dient binnen 24 uur na het aanbrengen 
van de epoxy- of polyurethaanlaag te gebeuren. Als deze tijdsduur wordt overschreden, dient het 
oppervlak te worden geschuurd. 
 

Primer 

Niet van toepassing. 
 

Mengen 
Indien er dunne huidvorming / velvorming op het product is gevormd, dient deze huid volledig te 
worden verwijderd. Roer het product daarna om en giet het materiaal door een fijne zeef om er 
zeker van te zijn dat er geen deeltjes of klontjes in het materiaal aanwezig zijn om een esthetisch 
defect op de vloer te voorkomen. De huidvorming /velvorming is een normaal proces en heeft geen 
invloed op de eigenschappen van het vloeibare deel van de Hardtop.  
 

Verwerking 

Aanbrengen met een roller in een dunne laag. Vermijd het gebruik van een roller die losse vezels 
bevat, d.w.z. dat hij pluisvrij moet zijn. 
 

Droogtijd (bij +20°C) 
Kleefvrij bij aanraking na 4-5 uur.  
Beloopbaar na 24 uur. Licht verkeer na 48 uur. 
Het product bereikt een volledige chemische uitharding na 7 dagen. 
 

Dekking 
± 80 g/m². (droge laagdikte 60 -70 µm) 
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Dichtheid 
0.97 – 1.03 kg/dm3 
 

Reiniging 
Reinig gereedschap met oplosmiddel. 

 
Opslag 
Niet bewaren onder +5°C. Opslaan in gesloten verpakking en onder droge omstandigheden. 

Houdbaarheid 
6 maanden na productiedatum in de originele, ongeopende verpakking.  
 

Verpakking 
Voorverpakte eenheden van 4 kg of 15 kg.   
 

Technische Service 
Tremco CPG Netherlands B.V. 
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland 
Tel. +31 (0)183 56 80 19  
E-mail info-nl@cpg-europe.com 
 

Garantie 
Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal 
materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met 
betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door 
Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. 
 
CE Certificering - zie de prestatieverklaring (DoP) voor details 
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