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Nepoužívejte izolaci TopPur na povrchy, kde 
může dojít k tenzi par. Při nedostatečném 
uzavření porezity podkladu se mohou objevit 
povrchové defekty. Při vysoké teplotě a vysokém 
zatížení nelze vyloučit vtisk do podlahy. Pro 
vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte 
naftové hořáky,  p lynové hořáky apod. , 
produkující v místě realizace CO  a vodní páry, 2

které mají negativní vliv na kvalitu povrchu. 
Během aplikace a vytvrzování nesmí TopPur přijít 
do styku s vodou nebo chemickými látkami. 
Hydroizolaci aplikovat pouze na vytvrzelou 
penetraci TopFix (realizace dle materiálového 
listu TopFix). Relativní vlhkost vzduchu nesmí 
přesahovat 75 %.

Hydroizolační materiál chránící proti průsaku vlhkosti nebo jiných látek do podkladu před pokládkou 
®TopStone  systému.

- izolace v exteriéru - balkóny, terasy, venkovní schodiště, lodžie
- izolace v interiéru - sprchy, koupelny, kuchyně, garáže, anhydritové podlahy

- vysoká tažnost až 600%, schopnost přemostění statických trhlin 
v podkladu při -10°C (do 2 mm) a dynamických trhlin do 0,5 mm

- rychlá aplikace
- odolnost proti prorůstání kořenů
- odolnost proti vyšším teplotám, chemikáliím a ropným látkám
- celoplošná přilnavost bez jiného přídavného ukotvení
- jednoduchá a rychlá oprava lokálního poškození
- odolnost vůči mrazu

- třísložková hmota na bázi polyuretanu tvořící hydroizolační membránu, bez rozpouštědel

TopStone povrch

TopPur

TopFix nebo TopFix interiér

podklad 
(beton, anhydrit, 
dlažba….)



Příprava podkladu - zbavení nečistot a nesoudržných částí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem, 
vysavačem apod., v případě nutného odvodu vody (např. balkón) musí být proveden spád stanovený normami 
1,5–2,5%.

Uchycení okapnic a případných dalších klempířských prvků možno použít TopFiller; velké objektové dilatace a 
dilatace ostatních ploch se řeší přiznáním v povrchu systémovou dilatací.

Penetrace materiálem TopFix – (realizace dle materiálového listu TopFix) pro celkové zpevnění, lepší 
soudržnost a přilnutí systému k podkladu.

Dilatace ploch - dilatační spáry v podkladu se před aplikací TopPur překlenují pružnou samolepící 
hydroizolační bandážní páskou. Aplikace TopPur - po 24 hodinách od aplikace penetrace se může nanášet 
polyuretanová membrána. Není nutné brousit při realizaci do 3 dnů, po 3 dnech je nutné penetraci jemně 
přebrousit.

Příprava TopPur - důkladné promíchání obou složek A i B pomocí pomaluobrátkového míchadla (300- 400 
ot./min.) v daném poměru (doba míchání 3 minuty). Přidání složky C do směsi složek A a B (pomaluobrátkové 
míchadlo). Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně zamíchán vzduch a po prvním promísení 
materiál přelít do jiné nádoby a mísení opakovat. Takto připravený materiál zpracovat za použití zubové stěrky 

®a poté válečkovat provzdušňovacím válcem (pokládka povrchu TopStone  po 24 hodinách od aplikace 
TopPur).
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Návod na použití:

Přemostění trhlin vysoká tažnost až 600%, schopnost 
přemostění statických trhlin v 
podkladu při -10°C (do 2 mm) a 
dynamických trhlin do 0,5 mm

Složka C
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H372 – škodí plicím při dlouhé nebo opakované expozici

P260 – nevdechovat prach
P285 – používat ochranné pomůcky
P501 – obsah prachu dle předpisů – zamezit vzniku prachu

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci 
H319 Způsobuje vážné podráždění oči 
H330 Při vdechování může způsobit smrt. 
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací obtíže
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít
P302 + P352 PŘI STYKU S KUŽÍ : Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ : Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v 
klidu v poloze usnadňující dýchání
P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou–li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování
P342 + P311 Při dýchacích obtížích : Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
nebo lékaře

H302 Zdraví škodlivý při požití
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P240 Používejte elektrické, ventilační a osvětlovací zařízení do výbušného prostředí
P424 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
P261 Zamezte vdechování mlhy/par
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a 
mýdla.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo vlasy) : Veškeré kontaminované části 
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
 kůži vodou neboosprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 
usnadňující dýchání. 
P312 Necítíte–li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P331 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ,
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