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Fit Ground Top L 
VÍZBÁZISÚ 2 KOMPONENSŰ POLIURETÁN LAKK 

 

1. Alkalmazási terület: 

A Fit Ground Top L kemény, áttetsző, jó karc és kopásállóságú vékony bevonólakk, amely kiválóan alkalmas beltéri 

és kültéri beton, epoxi, poliuretán stb. felületek bevonására. Alkalmazható fal, fa és egyéb műanyag felületeken is. 

Elérhető matt (Fit Ground Top LM) és fényes (Fit Ground Top LS) kivitelben is. 

 

2. Jellemzői: 

• beltéren és kültéren is használható 

• 2 komponenses rendszer 

• víz bázisú 

• gyors száradás 

• kemény, átlátszó bevonat 

• jó kopás- és karcállóság 

• kiváló vízállóság 

• kiváló vegyszerállóság pl. olajok, mustár, tea, kóla, savak, lúgok ellen 

• csak vékony bevonat készítésére alkalmas 

• a bevonat felületkövető, a padló struktúrája nem változik 

• környezetbarát 

 

FIGYELEM! Fagyveszélyes! 

 

 

 

 

3. Komponensek műszaki paraméterei: 

 

 ÉRTÉK   

JELLEMZŐK 
Fit Ground Top LM 

„A” komponens 

Fit Ground Top LS 

„A” komponens 
„B” komponens EGYSÉG SZABVÁNY 

Leírás 
módosított víz-bázisú poliureatán 

diszperzió 

alifás 

poliizocianát 
  

Megjelenés opálos folyadék 
víztiszta 

folyadék 
HSZ 003 

Sűrűség 25 °C-on 1,02-1,06 1,02-1,06 1,03-1,08 g/cm3 
HSZ 004 

(ISO 1675) 

Kifolyási idő 25 °C-on 

DIN 4 
15-35 25-45 15-35 másodperc 

HSZ 006 

(ISO 535) 

Viszkozitás 25 °C-on 120-300 60-220 80-140 mPas 
HSZ 010 

(ISO 2555) 

 

4. A keverék műszaki paraméterei: 

Keverési arány: 

Fit Ground Top L „A” komponens 100 

Fit Ground Top L „B” komponens  10 
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 ÉRTÉK   

JELLEMZŐK Fit Ground Top LM Fit Ground Top LS EGYSÉG SZABVÁNY 

Megjelenés opálos folyadék - HSZ 003 

Sűrűség 25 °C-on 1,02-1,06 1,02-1,06 g/cm3 HSZ 004 (ISO 1675) 

Kifolyási idő 25 °C-on DIN 4 15-35 25-45 másodperc HSZ 006 (ISO 535) 

Minimum kötési hőmérséklet  +10 °C - 

Ajánlott felhordási hőmérséklet +15 - +25 °C - 

Fazékidő 25 °C-on 6-8 óra HSZ 006 (ISO 535) 

Porszáraz 25 °C-on (1. fokozat) 10-15 perc Bandow-Wolff módszer 

Érintés-száraz 25 °C-on (4. fokozat) 4-5 óra Bandow-Wolff módszer 

Átvonhatóság 25 °C-on 8-12 óra - 

A bevonat járható 25 °C-on 24 óra - 

Teljes átkeményedés 25 °C-on 7 nap - 

Tűzveszélyesség IV. (nem éghető) osztály - 

Tárolhatósági idő 12 hónap - 

Tárolási feltételek 
száraz, sugárzó hőtől védett helyen eredeti, 

légmentesen zárt edényben +10 - +25 °C hőmérsékleten 

Kiszerelés és szállítási mód* 2 és18 kg-os műanyag kanna 

*kérésre egyéb kiszerelésben is kapható megegyezés szerint 

 

 

 

5. Követelmények az aljzattal szemben:  

A felületnek száraz, sima, cementtejtől, laza részektől, portól, festéktől, zsíros, olajos szennyeződésektől mentes 

felület.  

A betonnak legalább C-16-os szilárdságúnak kelle lennie. 

 

6. Felület előkészítés: 

Betonnál: Történhet marással, csiszolással, sörét- vagy homokszórással továbbá nagynyomású vízsugaras 

tisztítással. A legmegfelelőbb módszer a sörétszórás. Végül a teljesen száraz felületről a port nagyteljesítményű 

porszívóval el kell távolítani. 

Epoxi és poliuretán felületeknél: Történhet csiszolással vagy sörétszórással. A legmegfelelőbb módszer a 

sörétszórás. Végül a teljesen száraz felületről a port nagyteljesítményű porszívóval el kell távolítani. 

 

7. Feldolgozás: 

Felhordás előtt a komponenseket tartsa legalább 24 óráig szobahőmérsékleten. Öntse a „B” komponenst az „A” 

komponenshez az előírt keverési arány szerint, majd 2-3 percig alaposan keverje össze alacsony keverési sebesség mellett. 

Hagyja a keveréket állni 5 percig a felhordás előtt. 

A Fit Ground Top L-et a megtisztított, száraz felületre egy, vagy két rétegben kell felhordani rendeltetéstől 

függően. A második réteget az első réteg felhordás után 8-12 órával kell felhordani. 

A felhordáshoz rövidszőrű hengert, kefét, vagy ecsetet kell használni. 

A feldolgozás során zárja be az ajtókat és ablakokat. 

Figyelem! A felület és a lakk hőmérséklete minimum 10 °C-os legyen!  

 

Vízálló bevonat beton felületre: 

Átlagos anyagszükséglet: 0,20-0,30 kg/m2 

- Első réteg: 0,1-0,15 kg/m2* 

- Második réteg: 0,1-0,15 kg m2 

* 10-30% vízzel hígítható, ha túl porózus a felület 
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Nem porózus felületre:  

Átlagos anyagszükséglet: 0,10-0,15 kg/m² egy rétegben 

 

Használjon maszkoló szalagot és fóliát a falak és szegélyek védelmére, de ezeket a felhordás után közvetlenül 

távolítsa el. 

 

Figyelem! A Fit Ground Top L felhasználásával kapcsolatos részletes leírás a Fit Ground Alkalmazástechnikai 

Útmutatóban található. 

 

8. Hígítás, tisztítás: 

Hígításhoz és a nem megszáradt anyag eltávolításához csapvizet kell használni. A megszáradt anyag csak 

mechanikus úton távolítható el. 

 

 

9. Munkaegészségügyi tudnivalók: 

 

• Munkavégzésnél: Zárt munkaruhát, védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni. 

• A bőr védelme: A munkavégzés megkezdése előtt megfelelő bőrvédő krémet kell a kézre kenni. 

• A bőrre került anyag eltávolítása: Az anyagot száraz ruhával v. papírral fel kell itatni, majd szappanos meleg 

vízzel le kell mosni és szárazra törölni. Ezután bőrápoló krémmel be kell kenni. A törléshez használt 

elszennyeződött ruhát, papírt műanyag edénybe, zsákba kell elhelyezni. 

• Szellőztetés: A munkahely légterét 3-5-ször cserélni kell óránként. A dolgozóknak kerülniük kell a gőzök 

belégzését. 

• Elsősegély: Figyelem! Ha az anyag a szembe kerül, akkor a szemet 15 percig bő vízzel öblíteni kell, majd amint 

lehet  orvoshoz kell fordulni. A bőrre kerülő anyagot a fentiek szerint kell eltávolítani. A szennyezett ruhát azonnal 

le kell cserélni. Ha az anyag gőzeinek belégzésétől bárki rosszul lesz, friss levegőre kell vinni és orvosnak 

megmutatni.  

• A kikeményedett anyag fiziológiailag ártalmatlan. A termékre vonatkozó tudnivalókat a Biztonsági 

adatlapok tartalmazzák részletesen. 

 

Ezen termékismertetőnket a legjobb műszaki ismereteink, tapasztalataink, vizsgálataink szerint állítottuk össze, 

tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát, a benne foglalt adatokra hivatkozva kárigény nem érvényesíthető. 

Ezen termékismertető minden korábbi kiadást érvénytelenít. 

 

2019. február 

 


