
ETS EUROPE – ECO TOPCOAT MONO 

ECO TOPCOAT MONO er en silikatforsegling / toplak til minerale overflader. 
Den er ideel til indendørs brug og også til tætning og beskyttelse af tidligere 
skabte gulvarealer med produkter fra ECO FLOORS. Produktet yder 
beskyttelse mod husholdningsvæsker, som rengøringsmidler og andre 
kemikalier

FARVE den originale farve er mælke hvid. 
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FORDELE & EGENSKABER 

ECO TOPCOAT MONO Miljøvenligt produkt, lavt Co2 aftryk

ECO TOPCOAT MONO vanddampgennemtrængelig 

ECO TOPCOAT MONO Allergi venlig, VOC- og APEO- fri 

ECO TOPCOAT MONO forhindrer væsker og snavs at penetrere produktet

ECO TOPCOAT MONO lukker substratets porer 

ECO TOPCOAT MONO øger styrken af porøse underlag 

ECO TOPCOAT MONO reducerer slid 
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ANVENDELSES OMRÅDER
ECO TOPCOAT MONO er ideel til indendørs brug og også til tætning og beskyttelse af tidligere 
skabte gulvarealer med produkter fra ECO FLOORS. Produktet yder beskyttelse mod 
husholdningsvæsker, som rengøringsmidler og andre kemikalier.
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TEKNISKINFORMATION 
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Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.

Egenskaber Specifikationer

Basis Silikat polymer hybrid
pH-værdi 11.4

Organisk opløsningsmidel Ingen
Massefylde 1.1 / cm3

Forbrug

50-100 g/m2 afhængigt af 
underlagets forhold og 
absorptionsevne

Nødvendige antal lægninger 1
Farve Mælke hvid

Behandlingstemperatur Min. +5 °C max. +35 °C
Max. tilladt fugtighed. Max. 95% rel. H.



FORBEREDELSE AF PRODUKTET 

Før påføring skal du sikre, at underlaget er tørt, støvfrit, rent og frit for andre stoffer 
der kan føre til adskillelse. Stærkt sandede komponenter skal fjernes inden påføring 
(sug af med en effektiv industri støvsuger). Fjern puds og / eller belægninger.
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ANVENDELSE AF PRODUKT

ECO TOPCOAT MONO påføres striationsfrit med en mikrofibermoppe eller en 
malerrulle. Til påføring med nye mikrofibermopper / malerruller skal alle løse 
fibre fjernes. Skyl værktøjet i rent vand. Til polerede gulve anbefales det at 
anvende en mikrofibermoppe til påføring. Undgå derfor, at mikrofibermoppen 
bliver tør for at sikre en ensartet påføring af forsegleren. Den forseglede 
overflade kan poleres efter 4 timer. Brug en enkelt skive maskine uden 
yderligere vægt. Derefter er overfladen modstandsdygtig overfor permanent 
vandbelastning, drikkevarer, olie og fedt. Ridser i overfladen forårsaget af 
mekanisk slid kan repareres med et nyt tætningslag.

NOTE
På grund af forskellige substraters absorptionsevne anbefaler vi en test 
påføring på et prøveområde. Urenheder skal straks vaskes af med vand. Alt 
værktøj skal rengøres mellem applikationer. Efter at have overskreddet 
brugstiden kan materialets konsistens og egenskaber ændre sig. Derfor skal 
ubrugt materiale bortskaffes.

Det er nødvendigt med omhyggelig vedligeholdelse og pleje for at bevare alle 
egenskaber og det respektive glansniveau i ECO TOPCOAT MONO. Sand eller 
grove partikler er slibematerialer og skal fjernes under normale 
rengøringsprocedurer. På trods af produktets beskyttende funktion bør 
langvarige belastninger med skadelige væsker undgås for at forhindre farvning 
af belægningen. Holdbar og stærk mekanisk belastning på underlaget (for 
eksempel tungt maskineri) kan beskadige belægningen. I dette tilfælde 
anbefaler vi en efterbehandling af det beskadigede område med ECO 
TOPCOAT MONO. Til dette udføres en grundlæggende rengøring med et 
kommercielt tilgængeligt, let alkalisk gulvrengøringsmiddel. I tilfælde af større 
områder eller for en høj grad af farvning eller forurening anbefales det at 
bruge mekaniske rengøringsprocedurer. Til dette er en enkeltskive 
slibemaskine med en hvid eller beige pude nødvendig. Efter rengøring skylles 
overfladen med vand indtil alle rester af rengøringsmidlet er fjernet. Overfladen 
skal være tør til den efterfølgende belægning. Til genarbejde med ECO 
TOPCOAT MONO anbefales en sprøjtepåføring. Sprøjtningsproceduren følges 
af en ensartet fordeling af forsegleren med en mikrofibermoppe op til den 
ønskede mængde flydende materiale. Afhængig af graden af farvning eller 
forurening kan det være nødvendigt med et lag ECO TOPCOAT MONO.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER 

VÆRKTØJER OG RENGØRING man benytter en fiber maler rulle, 
mikrofibermoppe og / eller spray udstyr.  

EMBALLAGE 5 eller 30 L beholdere. Container tilgængelig på anmodning 

OPBEVARING Original emballage kan opbevares i 6 måneder i tørre og 
kontrolledere tempererede områder (ikke under 0°C, anbefales 10 - 25°C). 
Forsegl åbnede beholdere straks og brug inden for meget kort tid.
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SIKKERHED 

ETS EUROPE har sikkerheds data, som kan bestilles på hjemmesiden 
www.ecosilicatesystems.com for yderligere information om sikkerhed under 
transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse.

Følg instruktionerne på emballagen. Indholdet af dette tekniske datablad, svarer til 
den seneste udvikling og vores applikation erfaring. Al information er baseret på 
ideelle forhold og gælder derfor ikke til ethvert anvendelsesformål. På grund af 
forskellige materialer, underlag og forskellige aktuelle forhold på stedet gives der 
ingen garanti for kundens anvendelse. Især påtager vi os intet ansvar baseret på 
disse oplysninger eller verbale udsagn. Den eneste undtagelse er, når vi kan 
bebrejdes sagen fortsæt eller grov uagtsomhed. I så fald skal kunden bevise, at 
han har overført alle nødvendige oplysninger fuldkommen og rettidigt til en korrekt 
og lovende evaluering foretaget af ETS EUROPE. 

ETS EUROPE Kunden skal teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse 
og formål. Vi forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af 
den igangværende udvikling. Bortset fra at vores generelle vilkår og betingelser er 
gyldige. Dette datablad erstatter alle tidligere tekniske data om dette produkt. Det 
tekniske datablad kan rekvireres på www.ecosilicatesystems.com

ECO TOPCOAT MONO er harmløst efter hærdning. Se sikkerhedsdatabladet 
(MSDS) for yderligere information om sikkerhed under transport, opbevaring, 
håndtering og bortskaffelse. Følg instruktionerne på emballagen.
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ETS EUROPE 
ECO SILICATE SYSTEMS 

For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:

fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium

T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66 
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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