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PRODUKTBESKRIVELSE 
 
FasTop TG69 er et kraftig polyuretanbetonggulv som har utmerket motstand mot et stort utvalg av kjemikalier og temperaturer 
opp til 120 ° C og ned til -40 ° C. FasTop TG69 gir en sklisikker overflate som er egnet for bruk i en rekke våte og tørre 
omgivelser. Det gir en tett, ugjennomtrengelig gulvløsning som er motstandsdyktig mot slitasje og kraftige støt. Egenskapene til 
FasTop TG69 gjør det ideelt for påføring i næringsmiddelindustrien, kjemisk og farmasøytisk industri for å gi et sterkt gulv med 
lang holdbarhet. Produktet inneholder et antimikrobielt middel for å minimere mikrobiell vekst på gulvoverflaten når det er 
installert, setter heller ikke smak, slik at det kan installeres i aktive matproduksjonsområder. 
 

FORDELER 
 

• Høy kjemikaliebestandighet 

• Motstand mot varmt vann og damp 

• Selvforseglende 

• Ekstremt slitesterk 

 

 

• Sklisikker finish 

• Matt finish 

• Campden BRI godkjent – etterlater ikke merker 

• HACCP sertifisert 

 
 

ANBEFALT BRUK 

 

• Matproduksjon og - bearbeiding 

• Brygging og drikke 

• Farmasøytiske og kjemiske prosessanlegg 

• Trafikkerte anleggsområder 

 

 

• Meierier 

• Storkjøkken 

• Slakterier og kjøttforedling 

 

PRODUKTDATA 

Volumfast: ~100 % 

VOC: 9 g/l beregnet per fullblandet enhet 

Farger: 
Sort, Blå, Buff, Flint, Grønn, Marigold, 
Salsa, Stirling                 

Finish: Matt finish 

Flammepunkt: N/A 

Rens/tynner: N/A 

Pakkestørrelse: 30 kg 

Pakkevekt: 
2.32 kg blank base (2.68 kg farget base), 
0.44 kg colour, 2.22 kg herder, 25.10 kg 
aggregat (30 kg) 

Blandingsforhold: Som ovennevnte pakkevekt 

Blandingstetthet:         Ca. 2.10 g/cm3             

Holdbarhet: 36 måneder (Base og farge), 12 måneder 
(Herder) og 6 måneder (Aggregat) 

Lagring: 
Må ikke utsettes for direkte sollys. 
Oppbevares på et tørt sted, mellom 15°C 
og 30°C. Aggregater må lagres på et tørt 
sted for å forhindre fuktighet, da dette vil 
ha en skadelig effekt på produktet. 

 

Påføring ved 20°C  

Malingsintervaller: N/A 

Lett trafikk: 12-16 timer 

Høy trafikk: 48 timer 

Full kjemisk herding 5-7 dager 
 

Brukstid: 15 minutter fra blanding 
 
Merk: All blandet maling må brukes innen brukstiden. Hvis malingen 
blir liggende i beholderen etter blanding og ikke brukt, kan den frigjøre 
farlige gasser på grunn av eksoterm reaksjon. 
 

Dekningsgrad: 
(Teoretisk) 

30 kg vil dekke 2.38 m² @ 6 mm  
eller 1.59 m2 @ 9 mm 

Dekningsgraden beregnes basert på en forseglet og glatt overflate og 
kan variere avhengig av underlagets ruhet og andre forhold.. 

 
Systemtykkelse: 
(Anbefalt) 

6-9 mm 

Det foreslåtte tykkelsesområdet beregnes på grunnlag av 
gjennomsnittlig volumfasthet som en generell anbefaling for den 
angitte tilstanden og for hver påføring kan variere. 

Anbefalte påførings- 
metoder: 

Sparkel og alternativt en malingsrulle. 
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FORBEREDELSE AV OVERFLATE 

 
Nye betonggulv: Ny betong må være ren, fast, tørr og fullherdet. Sementslam må fjernes ved slyngrensing eller mekanisk sliping. En 
minimumsstyrke på 25N/mm² kreves. 
Eksisterende betonggulv: Fjern alt smuss, olje, fett, gammel maling eller andre overflateforurensninger ved slyngrensing, opprivning eller 
mekanisk sliping. Fett eller oljer må fjernes mekanisk og med vaskemiddel, og sørg for at alle rester av vaskemiddel vaskes og fjernes ved å 
skylle med rent vann. Lokale reparasjoner skal utføres med FasTop Multi BU. 
Eksisterende betonggulv (tidligere coating): Alle tidligere belegg og løs gulvmaling må fjernes ved mekanisk forberedelse som beskrevet i 
avsnittet ovenfor og primes som spesifisert. Hvis det gamle harpiksgulvet ikke kan fjernes, ta kontakt med vårt tekniske team for å få råd om 
egnethet mellom belegg, da det kanskje ikke er kompatibelt med det eksisterende gulvbelegget. 
Skjøter: For å sikre at maksimal vedheft oppnås, må spor kuttes i omkretsen av undergulvet, vanligvis 5 mm dypt og 10 mm bredt. Disse skal 
kuttes omtrent 150 mm fra og løpe parallelt med veggene og ved siden av eventuelle døråpninger, sokler osv. inkludert ferdige kanter, dvs. begge 
sider av et skjøt. Sporet må ha en pen kant og FasTop TG69 lagt til full dybde for en god forankring. 
 

GRUNNING BLANDING 
 
Se Sherwin-Williams System Guides for anbefalte gulvsystemer.  
Grunning kan være valgfritt for dette produktet, men om det er et krav, 
følg instruksjonene nedenfor. 
 
Tørre underlag kan grunnes med Resuprime ST der den relative 
fuktigheten til underlaget er mindre enn 75 %. Hvis den relative 
fuktigheten til et substrat overstiger 75 %, bør ERH Resuprime MVT 
spesifiseres og velges på grunnlag av hygrometeravlesninger i 
samsvar med BS 8203. Antall strøk som skal påføres velges i samsvar 
med følgende tabell: 
 

ERH % Nødvendig beleggtykkelse 
75-85 1 lag av Resuprime MVT med 200 µm 
85-92 2 lag av Resuprime MVT med 200 µm 
92-97 3 lag av Resuprime MVT med 200 µm 

 
For ytterligere informasjon, vennligst se individuelle, tekniske datablad. 
  

 
Blanding med fire pakker: Hell FasTop Multi blank base-komponent 
A-pose og deretter FasTop Multi-fargepakke i en blandebøtte eller 
direkte i en roterende trommelblander. Bland grundig i ett minutt, og 
tilsett deretter FasTop Multi-herder B-posekomponenten. Hvis det er 
brukt en egen bøtte, hell den kombinerte blandingen i en roterende 
trommelblander og tilsett FasTop DP-aggregatkomponenten jevnt, til 
en homogen blanding av alle komponentene oppnås. 
Blanding med tre pakker: Hell FasTop Multi farget bunnkomponent 
A-pose i en blandebøtte eller direkte i en roterende trommelblander, og 
tilsett deretter FasTop Multi-herder B-posekomponent. Hvis det er 
brukt en separat bøtte, hell den kombinerte blandingen i en roterende 
trommelblander og tilsett FasTop DP-aggregatkomponenten jevnt, til 
en homogen blanding av de tre komponentene oppnås. 
 

PÅFØRING TEKNISK INFORMASJON 
 
Påfør umiddelbart til forberedte områder. Når den primede overflaten 
er klebefri, bør FasTop TG69 påføres med den nødvendige 
hastigheten så snart blandingen er klar. Jevn ut mellom lekter etter 
behov med ett stålbrett til ønsket tykkelse. Der enkel rengjøring er 
veldig viktig ved siden av sklisikkerhet, kan den endelige overflaten 
glattes ved å rulle bakover med en kort malingsrulle. Ett enkelt strøk 
med vekten av rullen er vanligvis tilstrekkelig. Forsinkelse kan føre til 
variasjon i overflatefinish, farge og føre til påføringsproblemer. 
 
FasTop TG69 kan påføres underlag med en overflatetemperatur i 
området 5-20 °C og en relativ fuktighet <90% RF, med en minimum 
lufttemperatur på 8 °C og uten kondens. Ikke varm opp dette produktet, 
da arbeidstiden vil reduseres betydelig hvis materialene er varme. 
 
NB: Herdetidene forlenges ved lave temperaturer. 
.  

 

  
 

 

 
Følgende tall er hentet fra laboratorietester og vår erfaring med dette 
produktet. 
 

Kategoriguide:   FerFA Category 8 
 

Bindestyrke: 
(BS EN 13892-8:2002) 
 

>3 N/mm2 (Underlagssvikt) 
 

Temperaturmotstand: Tåler temperaturer opptil 120°C og 
ned til – 40°C når det installeres @ 
9 mm 
 

Slitestyrke: 
(BS EN 13892-4:2002) 

AR 0.5 
(Mindre enn 50 mikroner slitasje) 
 

Brannbeskyttelse: 
(EN 13501-1:2018) 
 

Bfl-s1 

Trykkfasthet: 
(BS EN 13892-2:2002) 
 

52.9 N/mm2 

Fleksibilitetsstyrke: 
(BS EN 13892-2:2002) 
 
Strekkstyrke: 
(BS EN 6319-7:1985) 
 

Støtmotstand: 
(ISO 6272-1:2011) 
 

Sklisikkerhet: 
(BS 7976-2:2002+A1:2013) 
 
Kjemikaliebestandighet:  
 

0.4 N/mm2 

 

 

1.9 N/mm2 
 
 
>4 
 
<36 (lav sjanse for å skli i våte/tørre 
omgivelser) 
 
Utmerket – vennligst se egen guide 
eller kontakt Sherwin-Williams for 
spesifikke råd 
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CE MERKE 

 

Sherwin Williams Protective & Marine 
Tower Works, Kestor Street, Bolton, BL2 2AL, United Kingdom 

Tel: +44 (0) 1204 521771    F: +44 (0) 1204 382115 
 

13 

BSEN 13813 SR B 3.0- AR 0.5 - IR>4 
Harpiksbelegg/avrettingsmasse for bruk innendørs i henhold til 

tekniske datablad 
Slitestyrke:  AR 0.5 
Bindingsstyrke:   B 3.0 
Støtmotstand:   IR > 4 

 

GARANTI ANSVARSFRASKRIVELSE 
 
Enhver person eller selskap som bruker produktet uten å ha gjort ytterligere 
forespørsler om produktets egnethet til det tiltenkte formål, gjør det på egen 
risiko, og Sherwin-Williams kan ikke påta seg noe ansvar for ytelsen til produktet, 
eller for noe tap eller skader som oppstår ved slik bruk. 
Informasjonen som er beskrevet i dette databladet kan medføre endringer fra tid 
til annen i lys av erfaring og normal produktutvikling, og før bruk anbefales 
kundene å kontakte Sherwin-Williams, med referansenummer, for å sikre at de 
har den siste utgaven. 

 
Informasjonen og anbefalingene i dette databladet er basert på tester 

utført av eller på vegne av The Sherwin-Williams Company. 

Informasjon og anbefalinger som er angitt her kan endres og gjelder 

det produktet som tilbys på tidspunktet for publiseringen. Ta kontakt 

med en Sherwin-Williams representant for å få den nyeste 

informasjonen om produktdata og påføring. 

HELSE OG SIKKERHET 

Se sikkerhetsdatablad for informasjon om bruk og håndtering av dette produktet.  
 

Distributør: EpoxyGrossisten AS, Skolmar 15-3232 Sandefjord Tlf: 95338090 www.epoxygrossisten.no  
Produsent: Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings, Tower Works, Kestor Street, Bolton, Lancashire BL2 2AL 

United Kingdom T:  01204 521 771   E: s ales.uk@sherwin.com  www.resinflooring.sherwin.eu 
Registrert i England 1659941 VAT GB 373 485624 

Dette databladet er spesielt underlagt ansvarsfraskrivelsen som du finner på: http:/protectiveemea.sherwin-
williams.com/Home/Disclaimer 
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