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TOPCOAT | TOPCOAT RAL
• SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN •

ELAPROOF TOP COAT on, silkkimatta 2-komponenttinen 
pintalakka ElaProof-pinnoille. Käsittely lisää pinnan kulu-
tuksen kestoa ja helpottaa puhdistusta.

TUOTEKUVAUS
ElaProof TOPCOAT on vesipohjainen, kirkas, silkkimatta 
2-komponenttinen pintalakka, joka pohjautuu korkealaatui-
seen, alifaattiseen, matalapäästöiseen PU-hartsiin.
ElaProof TOPCOAT on värinpitävä ja säävaihteluiden kestävä 
ja se kestää hyvin polttoaineita ja voiteluöljyjä, useimpia liuot-
timia ja monia muita kemikaaleja. Pinnoitteeseen voi jäädä 
tahroja, riippuen tahran aiheuttajasta, mutta ne eivät vaikuta 
pinnoitteen teknisiin ominaisuuksiin.
Asennusmenetelmästä riippuen ElaProof TOPCOATiin voi 
syntyä hienoinen struktuuri, joka ei kuitenkaan vaikuta pin-
noitteen teknisiin ominaisuuksiin. Suosittelemme tekemään 
koepinnoituksen ennen varsinaisen työn aloittamista.

ASENTAMINEN
Alustan tulee olla rakenteellisesti kestävä, puhdas, kuiva ja 
vapaa tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva, öljy, ir-
tolika tai maali jne. ElaProof TOPCOAT levitetään kuivuneen 
ElaProof-pinnoitteen päälle. 

Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa (A+B), joissa 
komponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Sekoitus ohje 
B-osan etiketissä!

Kaada ElaProof TOPCOAT alustalle ja levitä yhdensuuntaisesti 
telalla (nukka 8-11mm) tai kumilastalla. Telaa tämän jälkeen 
lyhytnukkaisella mikrokuitutelalla. Viimeistele vielä uudella 
mikrokuitutelalla yhdensuuntaisesti. Vältä ilmakuplien synty-
mistä asennuksen aikana.
HUOM! Tutustu tuotekorttiin ennen tuotteen käyttöä.

ELAPROOF TOP COAT RAL on, pigmentoitu, silkkimatta 
2-komponenttinen pintalakka ElaProof-pinnoille. 

TUOTEKUVAUS
ElaProof TOPCOAT RAL on vesipohjainen, kirkas, silkkimatta 
2-komponenttinen pintalakka, joka pohjautuu korkealaatui-
seen, alifaattiseen, matalapäästöiseen PU-hartsiin.
ElaProof TOPCOAT RAL on värinpitävä ja säävaihteluiden kes-
tävä ja se kestää hyvin ohennettuja happoja ja emäksiä ja mo-
nia desinfiointiaineita. Pinnoitteeseen voi jäädä tahroja, riip-
puen tahran aiheuttajasta, mutta ne eivät vaikuta pinnoitteen 
teknisiin ominaisuuksiin. Asennusmenetelmästä riippuen 
tuotteella voi olla kevyt struktuuri, se ei kuitenkaan vaikuta 
ominaisuuksiin. Tee tarvittaessa testipinnoitus. 
Kun levitetään kirkkaita tai värikkäitä värejä, suosittelemme 
levittämään kaksi kerrosta peittävyyden lisäämiseksi. Myös 
alla oleva massa tulisi olla saman sävyinen kuin pintalakka. 

ASENTAMINEN
Alustan tulee olla rakenteellisesti kestävä, puhdas, kuiva ja 
vapaa tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva, öljy, ir-
tolika tai maali jne. ElaProof TOPCOAT RAL levitetään kuivu-
neen ElaProof-pinnoitteen päälle. 

Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa (A+B), joissa 
komponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Sekoitus ohje 
B-osan etiketissä!

Kaada ElaProof Top Coat RAL alustalle ja levitä yhden-suun-
taisesti telalla tai kumilastalla. Telaa lyhytnukkaisella mi-
krokuitutelalla ja viimeistele vielä puhtaalla telalla yhteen 
suuntaan telaten. Vältä ilmakuplien syntymistä asennuksen 
aikana.
Kuten kaikilla vesipohjaisilla pintalakoilla, on tärkeää 
työskennellä märkää märälle –tekniikalla, kun tuotetta 
levitetään, muuten valmiille pinnalle jää telausjälkiä 
näkyviin. Ylitelausaika ei saisi ylittää 2-5 minuuttia.
Avoin aika lakalla on 3-5 minuuttia, jolloin märän 
pinnoitteen pintaan huoneenlämmössä levitettynä 
ei jää telausjälkiä. Asennuksen aikana on 
vältettävä vetoa ja suoraa auringonpaistetta. 
HUOM! Tutustu tuotekorttiin ennen tuotteen 
käyttöä.


