BRUKSOMRÅDER
+ Showrooms
+ Hoteller og restauranter
+ Kurbad og SPA
+ Kontorer og offentlige miljøer
+ Leiligheter og boliger

SYSTEMBESKRIVELSE
Systemet består av produkter som gir et fugefritt belegg som
er velegnet til alle veggarealer.
Belegget legges i tykkelser på totalt på ca 1-2 mm, hvor
oppbygningen består av primer, UV-bestandig sementbasert
basecoat og polyuretan eller akryl sluttbehandling.
Systemet gir en bestandig overflate som leveres
i et ubegrenset antall farger.
Produktene som benyttes er løsemiddelfrie og praktisk
talt luktfrie under legging. Systemet sikrer rask installasjon
av gulvet, og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller
miljømessig fare for brukeren.

EGENSKAPER
Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til
overflater med:
+ Estetisk utseende
+ God hygiene og renholds- og vedlikeholdsvennlighet
+ Meget god slitestyrke
+ Meget god UV stabilitet
+ Mulighet for samme utseende også på gulv.

2 Basecoat
Ultratop Loft F – grov struktur
Ultratop Loft W – fin struktur
En-komponent lysekte løsemiddelfri sementbasert sparkel
som ved behov tilsettes fargepigment Ultratop Color Paste
(0-2%). Påføres med glatt sparkel i minst to sjikt. Overflaten
slipes og primes med Primer LT (1:1 med vann) før påføring
av andre sjikt. Overflaten slipes også før sluttbehandling

DEKORATIVE BELEGG

Ultratop Loft System
Wall

3 Sluttbehandling – høy belastning
Mapefloor Finish 58 W – matt transparent.
To-komponent lysekte polyuretanlakk med god slitestyrke.
Påføres i 2 strøk med rull. Overflaten skal alltid grunnes med
1 strøk Mapefloor Finish 52 W fortynnet 1:1 med vann.
Eller
3 Sluttbehandling – lav belastning
Mapefloor Finish 630 – semigloss transparent.
To-komponent akrylbasert sluttbehandling. Påføres i 1-2
strøk med klut eller rull.

SYSTEMOPPBYGGING
Underlag/forbehandling
Underlaget skal forbehandles ved sliping, og være tørt, rent
og fritt for olje, fett etc.
Systemet er egnet til bruk på sementbaserte underlag som
for eksempel betong eller sparkelmasse. For andre underlag
bør det gjøres en vurdering av egnethet.
1 Priming
PRIMER GRIP WHITE – fylt standard primer for ikkesugende underlag el.
PRIMER LT – primer for sugende underlag (1:2 med vann)
En-komponent løsemiddelfri grunning basert på akryl med
svært lav emisjon.

ØVRIG INFORMASJON

_

+ Produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) er
tilgjengelig på www.mapei.com
+ Arbeidsbeskrivelser
+ FDV-dokumentasjon
+ Arbeidstilsynets brosjyre nr. 377 om herdeplast
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