














FLEX – TOP RDM 200
Membrană poliuretanică pentru
pardoseli şi acoperişuri

FLEX – TOP RDM 200
Membrană poliuretanică pentru
pardoseli şi acoperişuri

Prezentare Generală

Fişă Tehnică

Material unicomponent ce poate seta şi în prezenţa
umezelii;
Acoperire monolită de tip poliuretan alifatic;
Imediat după aplicare prezintă o excelentă rezistenţă la
ploaie şi băltire;
Nu este sensibilă la umiditatea din substrat;
Durabilitate şi flexibilitate mare;
Excelentă rezistenţă la UV;
Aderenţă superioară;
În marea majoritate a aplicaţiilor nu necesită amorse;
Sistem unicomponent;
Elongaţia este încorporată în “lanţul molecular”;
Stabilitate excelentă a culorilor;
Conţinut mare de substanţe solide;
Uşor de aplicat cu rola, pensula sau prin pulverizare;
Se încadrează în normele VOC.

Întrebuinţări
 FLEX-Top RDM 200 este un material de protecţie
hidroizolant, ce setează rapid chiar şi în prezenţa
umidităţii.


FLEX-Top RDM 200 este un produs colorat, foarte
flexibil şi cu o rezistenţă deosebită la băltire.



FLEX-Top RDM 200 formează o membrană foarte
rezistentă, de anduranţă mare, şi este utilizat la
impermeabilizarea acoperişurilor, balcoanelor şi a altor
arii expuse la trafic uşor sau mediu.



FLEX-Top RDM 200 este recomandat pentru aplicaţii
exterioare sau interioare, chiar şi în condiţii de
temperatură scăzută.



În unele aplicaţii se recomandă utilizarea de FLEX-Top
RDM 100 Primer, în special în aplicaţiile în care
betonul prezintă o porozitate ridicată.

Compoziţie şi materiale
FLEX-Top RDM 200 este un poliuretan alifatic,
monocomponent, aplicabil în strat gros pe suprafeţe umede.
Limitări:
Temperatura suprafeţei şi a aerului în timpul aplicării nu
trebuie să fie mai mică de – 4o C. Substratul nu trebuie să fie
îngheţat şi nici să aibă suprafeţe de apă băltită.
Materialul nu este toxic, dar arde în stadiul lichid.
Nu utilizaţi sau depozitaţi materialul lângă surse de căldură
intense sau foc deschis.
În caz de contact cu pielea, spălaţi cu apă. Evitaţi înghiţirea
materialului.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR.
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !
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Culoare:
Alb, Gri perl şi Gri oţel. La comandă pot fi furnizate toate
culorile.
Ambalare:
FLEX-Top RDM 200 şi FLEX-Top RDM 100 Primer se
furnizează la bidoane de 3,8 L şi 19 L.
Acoperire:
FLEX-Top RDM 100 Primer acoperă aproximativ 6,1 la 7,3
m2/L, în funcţie de porozitate.
FLEX-Top RDM 200 acoperă aproximativ 5,1 la 12,2 m2/L,
în funcţie de porozitate.
Depozitare si transport:
Durata de viaţă în containere sigilate este de 8 luni. Depozitaţi
produsele la temperaturi de peste 00 C. Feriţi produsele de
îngheţ.
Date tehnice:
Vâscozitate
Conţinut în solide

100 – 110 KU
71 % (volumetric),
78 % (masic)
Elongaţia la rupere
250 %
Serviciul termic
- 500 C la 800 C
Tensiune la rupere
7,58 Mpa
Temperatură maximă de expunere
continuu 1500 C
scurt 200 la 2500 C
Rezistenţa chimică bună la : gazolină, ulei, solvenţi, acizi
slabi şi medii, baze şi detergenţi.
Pregătirea suprafeţei:
Suprafaţa trebuie să fie curată, fără praf şi fără alte produse
contaminante. Spălaţi cu apă sub presiune la minim 240 bar
sau sablaţi.
Dacă sunt necesare reparaţii de suprafaţă, utilizaţi Gem Plast
TC până în 6 mm grosime, sau Fibre Patch OV la grosimi
mai mari de 6 mm.
Crăpăturile şi fisurile trebuie umplute înainte de aplicarea
materialului.
Amestecare:
Amestecaţi bine, folosind un mixer electric.
Aplicare:
FLEX-Top RDM 200 se aplică folosind un echipament de
pulverizare airless de tip Graco sau echivalent.
Puteţi aplica FLEX-Top RDM 200 şi cu role sau pensule
rezistente la solvenţi.
Maturare:
FLEX-Top RDM 200 se maturează în 4 până la 6 zile, dar
poate fi deschis traficului după 12 ore de la aplicare.

