
Pro oživení lesku povrchu (povrch po určité době a zátěži může ztrácet lesk a zmatní - povětrnostní vlivy, UV 
záření)

®- na všechny podklady vhodné pro pokládku TopStone  systému
®- na všechny povrchy TopStone  systému 

- topVital společně s materiálem TopStop zvýší protiskluznost povrchu 
(trvale mokré povrchy, schody apod.) 

- možnost využítí TopVital k aplikaci designových efektů (glitry atd.)

®- prodloužení životnosti povrchu, revitalizuje TopStone  systém

- dvousložkový, epoxidový, bezbarvý, s vodou nebo bez rozpouštědel, šetrný k životnímu prostředí

TopVital

TopStone povrch

TopFix

podklad 
(beton, anhydrit, 
dlažba….)
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23 kg cca 10 m
28 kg cca 26 m

230 kg cca 100 m



Mísící poměr A : B dle váhy 1,8 : 1 nebo dle etikety 
na obalu. 
Bezpečnost
Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice 
se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. 
Dopravní klasifikace - ADR sl. A 9 a sl. B 8. Další 
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 
Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná 
pěna, CO , vodní mlha. NEHAS VODOU!!!

TopVital  po namíchání ihned aplikujeme na povrch. Pokud tak neučiníme, hrozí při opětovném promíchání (déle 
než po 5-10 minutách) nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Nástroje a pokožku od 
nevytvrzené hmoty očistit TopStone Cleanerem nebo acetonem, vytvrzelou hmotu mechanicky – smirkem, 
bruskou, apod.
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VAROVÁNÍ / VAROVANIE
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NPD
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B3,0
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NPD
NPD
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15

EN 13813
SR - B2flS1- AR0,5 - B3,0 - IR20

1. Příprava podkladu - zbavení nečistot a nesoudržných částí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem, vysavačem 
apod.

Příprava nářadí - nádoba na míchání dvou složek pojiva dle návodu, míchadlo, lakovací nylonový váleček, 
eventuálně štětec.

Důkladně promíchat obě složky TopVital pomocí pomaluobrátkového míchadla, po dobu 3 minut. Takto 
připravený materiál zpracovat do 40-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, eventuálně 
štětcem. Materiál TopVital na povrch nenalévat, ale nanášet válečkem z vedlejší aplikační nádoby (lakovací vany).

Na připravený čistý a suchý povrch nanášet válečkem nebo štětcem promíchaný materiál TopVital nanášet na 
2suchý povrch. Spotřeba cca 0,3 kg/m .
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