
AKRYL-URETÁNOVÁ DVOJZLOŽKOVÁ PRIESVITNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Séria 118/119/120/121

CONTINUO TOP

POPIS
 
Prípravky CONTINUO TOP sú akryluretánové dvojzložkové
priesvitné povrchové úpravy alifatického pôvodu, s
obsahom vody, ktoré nezažĺtajú. Sú určené pre interiéry, sú
univerzálne a sú ideálne pre aplikáciou valčekom, štetkou
alebo striekaním. 
Kvôli ich vlastnosti vysokej odolnosti voči vode, oteru a
poškriabaniu, spolu s vhodnou pružnosťou, sú povrchové
úpravy CONTINUO TOP vhodné pre lakovanie a údržbu
drevených výrobkov pre interiéry, vrátane klasických
drevených parkiet a schodov (šírka a výška schodových
stupňov). 
Zložku A povrchovej úpravy CONTINUO TOP je potrebné
rozmiešať so zložkou B; stačí jedno ručné rozmiešanie
pred použitím. 
Zložka B povrchovej úpravy CONTINUO TOP je
vytvrdzovací prostriedok novej generácie, obsahujúci
alifatický polyizokyanát s obsahom monoméru HDI < 0,1 %
hmotnosti. 
Povrchové úpravy CONTINUO TOP sú k dispozícii vo
verziách Satin, Glossy a Matt. 
Systém CONTINUO je na základe francúzskej ministerskej
vyhlášky pre kvalitu vzduchu v interiéroch klasifikovaný ako
A+.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľný na: 
- Povrchy ošetrené prípravkami CONTINUO DECO, po
aplikácii primeru CONTINUO LINK alebo CONTINUO LINK
ART.
- Zvislé povrchy s aplikovanými smaltami alebo lakmi.
- Nové alebo už lakované drevené výrobky pre interiéry,
ako: parkety, podlahové sokle, panely, predmety
zariadenia, pri ktorých sa vyžaduje vysoká tvrdosť povrchu.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
Zložka B povrchovej úpravy CONTINUO TOP A 
Druh pojiva: roztok modifikovaného alifatického
polyuretánu. 
- Rozpúšťadlo: voda 
Zložka B povrchovej úpravy CONTINUO TOP B 
- Druh pojiva: alifatický polyizokyanát s obsahom
monoméru HDI < 0,1 % hmotnosti. 
- Hmotnostný pomer miešania 10 dielov zložky A + 3 diely
zložky B. 
2,5 l komponentu A + 0,75 l komponentu B 
- Objemová hmotnosť zmesi (A+B) UNI EN ISO 28111-1:
1,05 ± 0,02 kg/l 
- Doba spracovateľnosti zmesi (A+B): približne 60 minút pri
teplote 20 °C.
Zmes (A+B) nesmie byť použitá po uplynutí uvedenej doby,
a to ani v prípade, keď je ešte tekutá. 
Pre zlepšenie uchovávateľnosti zložky B prípravku
CONTINUO TOP po otvorení očistite kraje, riadne zatvorte
uzáver a ochráňte ho tak pred vlhkosťou a vniknutím
cudzích telies. 
- Schnutie (pri 25 °C pri 65% rel. vlhkosti): suchý na dotyk
po 30 minútach; prelakovateľný po 3 hodinách. 
- Odolnosť voči oteru - metóda Taber: po 7 dňoch, brúsny
kotúč CS 17, 1 000 g, 500 otáčok (pokles hmotnosti):

CONTINUO TOP SATIN: < 25 mg
CONTINUO TOP GLOSSY: < 25 mg
CONTINUO TOP MATT: < 25 mg
- Jas podľa UNI EN ISO 2813:
CONTINUO TOP GLOSSY: > 85, uhol čítania 60° 
CONTINUO TOP SATIN: 20 ± 2, uhol čítania 60° 
CONTINUO TOP MATT: 10 ± 2, uhol čítania 85° 
Lesky lakov, merané v kontexte reálnej aplikácie na stavbe,
sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré boli namerané podľa
predpisu UNI EN ISO 2813 
Povrch môže byť vystavený mierne prechádzaniu po 12
hodinách a úplnej zaťažiteľnosti prechádzaním po 24
hodinách; celkové dosiahnutie požadovaných technických
parametrov nastavene po 5 dňoch. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Dekoračný systém CONTINUO: viď pokyny uvedené v
technickej prílohe.
 
Nové alebo obnovené drevené povrchy: 
- Mierne obrúste povrch brúsnym papierom, aby ste
odstránili nadvihnuté drevené vlákna. 
- Použitím vhodného riedidla odstráňte prípadnú živicu. 
- Zatmeľte nedokonalosti syntetickým tmelom. Obrúste
zatmelené miesta brúsnym papierom a odstráňte prach
vzniknutý pri brúsení. 
- Skontrolujte, či drevo nie je príliš vlhké. 
- Obrúste povrchy brúsnym papierom a potom aplikujte 2
vrstvy prípravku CONTINUO TOP, prípadne vykonajte
obrúsenie po prvej vrstve kvôli odstráneniu zdvihnutých
vlákien. 
- Na drevách s vysokým obsahom tanínu aplikujte kvôli
zníženiu tvorby tmavých škvŕn izolačný podklad UNIMARC
PRIMER ANTITANNINO, bezfarebný alebo biely (kód
3080001/0019), v závislosti na požadovanom efekte. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: min. +8 °C / max. +45 °C 
Relatívna vlhkosť prostredia: < 85 % 
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +45 °C 
Vlhkosť podkladu: < 10%
- Náradie: štetka, valček so stredným vlasom, klasické
striekanie alebo striekanie Airless.
- Riedenie: rozrieďte získanú zmes (2,5 l zložky A + 0,75 l
zložky B) pridaním 0,300-0,400 l vody, max. 13 %
hmotnosti. 
- Nepridávajte ďalšiu vodu, aby ste predĺžili dobu
spracovania. 
- Rozmiešajte (katalyzujte) a používajte po jednom balení
(zložka A + zložka B). 
- Počet vrstiev: 2. 
- Aby sa zabránilo tieňovaniu, aplikujte prípravok súvisle a
neprechádzajte štetkou alebo valčekom po povrchu, na
ktorý už bol prípravok aplikovaný.
- Ihneď po použití umyte náradie vodou. 
- Orientačná spotreba: Je výrazne ovplyvnená pôvodom a
stavom podkladu; orientačne 7-8 m2/l v dvoch vrstvách. 
 
ZAFARBENIE
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Prípravok je k dispozícii v bezfarebnom aj farebnom
vyhotovení. 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/j: dvojzložkové nátery na špeciálne konečné použitie
(základ voda): 140 g/l (2010)
Obsahuje max: 140 g/l VOC
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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