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Wall2Floor Top Coat Waterproof 
Finisaj bicomponent pentru suprafețe continue orizontale și verticale, în medii umede. 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Wall2Floor Top Coat Waterproof este un finisaj epoxidic 
bicomponent, sub formă de pastă, pentru interioare, de aplicat cu 
spatula, pentru aplicări orizontale și verticale, potrivit în special 
pentru medii umede sau în contact repetat cu apa. 
 
UTILIZĂRI 
Decorațiuni interioare de înaltă calitate, în conformitate cu cele mai 
moderne și mai actuale tendințe privind „aspectul tip ciment” în 
domeniul arhitecturii. 
 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE 
Natura liantului: rășină epoxidică și întăritor specific  
Densitate UNI EN ISO 2811-1:  
Densitate componenta A: 1,84 ± 0,05 g/ml 
Densitate componenta B: 1,09 ± 0,05 g/ml 
 
CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ 
Datorită formulării sale particulare, permite obținerea unei 
suprafețe continue și fără denivelări, cu rezistență ridicată la uzură. 
În prezența zgârieturilor în vopsea, produsul nu reacționează la 
apă cu modificări evidente de culoare. 
 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
Consultați manualul „Sistemului Wall2Floor” 
 
APLICARE 
Consultați manualul „Sistemului Wall2Floor” 
 
PREGĂTIREA AMESTECULUI  
Înainte de utilizare, adăugați la fiecare cutie de 20 de kg de 
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A o cutie de 1,2 kg de 
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B, cu ajutorul unui 
amestecător mecanic cu pămătuf.  
Mixați amestecul timp de aproximativ trei minute. Compoziția 
obținută nu trebuie să aibă cocoloașe, porțiuni neamestecate ale 
componentelor sau impurități.  
Diluare: produsul este gata de utilizare  
Durata de valabilitate a pastei: aproximativ 60 de minute. 
 
RECOMANDĂRI 
Verificați în prealabil adecvarea și starea echipamentelor și a 
echipamentului individual de protecție (ochelari, mănuși, 
genunchiere etc.). În toate etapele de pregătire a substratului și a 
produselor, precum și în timpul aplicării se recomandă utilizarea 
corectă a echipamentelor și a echipamentului individual de 
protecție (EIP). 
Nu expuneți produsele pentru perioade lungi de timp la surse 
directe de căldură sau la temperaturi de sub +5 °C.  
În cazul depozitării produselor la o temperatură apropiată de +5 
°C, se recomandă transportarea acestora înainte de utilizare într-
un loc cu o temperatură adecvată, pentru a le prepara la o 
temperatură de utilizare nu mai mică de +10 °C.  
Nu utilizați o sursă directă de căldură, o flacără, un corp fierbinte 
sau ceva asemănător. Temperaturile scăzute cresc viscozitatea în 
cutie, ceea ce face dificilă utilizarea și prelungește sau inhibă 
procesul de uscare și de întărire a diferitelor produse.  
Nu aplicați la o temperatură a aerului, a substratului și a produsului 
de sub +8 °C sau de peste +35 °C.  

Nu aplicați în prezența condensului la suprafață, pe suprafețe cu 
eflorescențe saline sau supuse umidității în creștere. 
Umiditatea ambiantă trebuie să fie <75%; umiditatea substratului 
trebuie să fie <4%. 
În toate fazele de aplicare a sistemului Wall2Floor, îndepărtarea 
benzii adezive trebuie efectuată înainte de întărirea completă a 
stratului aplicat.  
Se recomandă finalizarea fiecărei lucrări cu materiale din același 
lot de producție. În cazul utilizării unor loturi diferite de producție, 
pentru a evita ușoare diferențe de tonalități, se recomandă 
amestecarea loturilor între ele. Pentru lucrările în care, din motive 
de forță majoră, este absolut necesară continuarea cu un nou lot 
de producție, nu alăturați nuanțele. Pentru îmbinare, utilizați 
eventualele întreruperi în continuitatea suprafeței, precum muluri, 
muchii, rosturi de dilatație etc. 
Asigurați-vă că ați aplicat cantitatea necesară de material, mai ales 
în zona colțurilor sau a muchiilor proeminente.  
Pentru a oferi suprafeței o protecție suplimentară, în special în 
zona colțurilor sau a muchiilor, există pe piață modele de 
protectoare de muchii vizibile, care sunt lipite de suprafața finisată.  
Este o bună practică să folosiți întotdeauna unelte noi sau bine 
curățate. Dacă dacă este necesar, înlocuiți-le la sfârșitul fiecărui 
ciclu de aplicare.  
  Pent r u ut ilizar ea cor ect ă a m at eriale lor  m enț ionat e,  pentr u diluar e și pent r u inst alar e,  vă r ugăm să consult aț i „M anual ul  Wall 2Fl oor ”. 

 
CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR 
Cu apă, imediat după utilizare. 
 
RANDAMENT 
Wall2Floor Top Coat Waterproof: 0,8 – 1,1 kg/m2, în două 
straturi, în funcție de tipul de intervenție și de starea substratului. 
Se recomandă verificarea randamentului efectiv cu un test 
preliminar pe substratul specific. 
 
CULORI 
Alb și culori din gama Wall2Floor. 
 
AMBALAJE 
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A cutii de 20 de kg  
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B cutii de 1,2 de kg 
 
PERIOADĂ DE VALABILITATE 
Materialul are o perioadă de valabilitate de aproximativ 12 luni în 
recipientul original și bine sigilat, cu condiția să fie păstrat într-un 
depozit acoperit, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +30 °C. 
 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Directiva 2004/42/CE: 
Wall2Floor Top Coat Waterproof (vopsele pentru efecte 
decorative): 
Valoare-limită UE pentru Wall2Floor Top Coat Waterproof (cat A/l): 
200 g/l (2010) 
Wall2Floor Top Coat Waterproof conține maximum 200 g/l de COV 
 
 
 
 
 
 
 
Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare. 
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Utilizați produsul în conformitate cu normele de igienă și siguranță 
în vigoare. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în 
cursurile de apă și pe sol; după utilizare, nu aruncați recipientele 
în mediu, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri 
speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, 
consultați imediat un medic. 
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate. 
 
 
SAN MARCO GROUP garantează că informațiile din această fișă sunt 
furnizate conform celui mai înalt grad de experiență și cunoștințe tehnice 
și științifice ale sale; cu toate acestea, nu își poate asuma nicio 
responsabilitate pentru rezultatele obținute în urma utilizării lor, deoarece 
condițiile de aplicare se află în afara controlului său. Se recomandă să 
verificați întotdeauna adecvarea reală a produsului pentru fiecare caz 
specific. Acest document anulează și înlocuiește orice fișă anterioară.  
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