
ZESTAW DO NAPRAWY śELKOTU 
 
  

 

Luty 2012 
 

1 

Informacja techniczna 
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UśYTKU PROFESJONALNEGO 
 
Składniki produktu Topkot Maxguard TN  

Utwardzacz: Butanox M-50 (nadtlenek metyloetyloketonu) 
  
Opis produktu Maxguard TN jest dobrej jakości topkotem produkowanym na bazie Ŝy-

wicy izo/npg. Receptura Ŝywicy bazowej zapewnia, Ŝe powierzchnia 
wyrobów będzie posiadała dobre właściwości mechaniczne i duŜą od-
porność na warunki atmosferyczne. Maxguard TN nadaje produktowi 
twardą, czystą i błyszczącą powierzchnię, odporną na długotrwałe dzia-
łanie nawet bardzo zanieczyszczonego środowiska.  
 

Zastosowanie 
 

Topkoty Maxguard TN są przeznaczone do produkcji sprzętu pływające-
go i innych laminatów poliestrowych. Maxguard TNxxxxxH jest przezna-
czony do nakładania pędzlem.  
 

 
Właściwości nieutwar-
dzonego topkotu:  
Nazwa parametru 

 Wartość pod 
pędzel (H)  

Metoda po-
miaru  

  

Czas Ŝelowania w 23°C 
(2% MEKP-50)  

 13 min  wewn. L005  

 Lepkość w 23°C,  
 - Brookfield RV / 10 

rpm  
 10 000 

mPas, sp 5  
wewn. L002  

 - Płytka i stoŜek (ICI)   900 mPas  wewn. L004  
 

 
 

Sposób u Ŝycia : Dla uzyskania wyczerpującej wiedzy na temat stoso-
wania topkotu/Ŝelkotu prosimy zapoznać się z “Instrukcją stosowania 
Ŝelkotu” wydaną przez Ashland Polyester. Topkot/ Ŝelkot powinien być 
przechowywany w miejscu zacienionym, w którym temperatura nie prze-
kracza 25C. Topkot/ Ŝelkot naleŜy delikatnie wymieszać przed uŜyciem. 
Do utwardzania naleŜy uŜywać wysokiej jakości utwardzacza MEKP 
(nadtlenek metyloetyloketonu) w ilości 1.5 - 2.5%. Informacje na temat 
bezpieczeństwa zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 

 

 

Temperatura na stanowisku pracy, surowców, form i narzędzi powinna 
być jednakowa i mieścić się w zakresie 18-25°C. Wilgotno ść powietrza 
nie powinna przekraczać 70%. 
Czas pracy 13 minut 
Czas pełnego dotwardzenia 24 h 

 
Przygotowanie podło Ŝa Powierzchnię naleŜy odtłuścić, zeszlifować papierem ściernym. Usunąć 

pył i ponownie odtłuścić. Sole i inne zanieczyszczenia zmyć wodą słod-
ką. 
 

Uwagi ogólne - Podczas pracy konieczne jest uŜywanie sprawnego sprzętu ochrony 
osobistej. NaleŜy chronić skórę, oczy i drogi oddechowe 

- Pomieszczenia wentylować.  
- Mycie narzędzi naleŜy przeprowadzić bezpośrednio po aplikacji. 
- Nie naleŜy przekracza ć zalecanych dawek utwardzacza! 
- Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +18oC. 
Uwaga: W celu bezpieczeństwa naleŜy zawsze postępować zgodnie z 

danymi zawartymi  w Karcie Charakterystyki produktu. 
 

Przechowywanie Składniki produktu naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych po-
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jemnikach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł 
ognia, ciepła i promieni słonecznych. 
 
Uwaga: Po kaŜdorazowym uŜyciu, pojemniki naleŜy natychmiast     
             zamknąć!  

Utwardzacz chronić przed przegrzaniem! 
 

Okres przydatno ści 12 miesięcy od daty produkcji. 
 

Gwarancja jako ści Topkot Maxguard TN spełnia wymagania stawiane przez towarzystwa 
klasyfikacyjne Det Norske Veritas i Lloyd’s Register of Shipping. Po-
wierzchnie wyrobów sanitarnych wykonanych z Maxguard TN spełniają 
wymagania testów American Thermal Shock test ANSI Z124.3-86 dla 
wyrobów sanitarnych 
 
Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania 
standardów ISO 9001 oraz 14001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadcze-
niu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak 
nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub uŜytkowaniu 
naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo. 
 


