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FASTOP™ TG69  
HARPIKSRIK POLYURETAN SEMENT 
AVRETTINGSMASSE

 
FasTop TG69 er et kraftig, harpiksrikt, antimikrobielt screed system av 
polyuretan som gir enestående motstand mot kjemisk angrep, termisk støt 
og slitasje. Et smussfritt og luktfritt produkt, som gir sklisikkerhet i  
våte og tørre forhold.  
Motstandsdyktig mot damprengjøring,  
kokende vann og prosessvæsker opp til 120 ° C og egnet for 
frysetemperaturer ned til -40 ° C ved 9 mm tykkelse.
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Trafikk 
 Tørketid (timer) 
 

10ºC 

 

20ºC 

 

30ºC 
   

    

Lett 

 

24–36 

 

12–16 

 

8–12 

   

   

Designet  48-72  36-48  24-36 

Helt tørt   8 dager  5-7 dager    5 dager 
        

 
 
 
FORDELER 
 
• Høy kjemikaliebestandighet 

• Trygg for mat og setter ikke smak  
(HACCP og Campden BRI godkjent) 

 
• Motstand mot varmt vann og damp 
 
• Selvforseglende 
 
• Sklisikker finish 
 
• Matt finish  
 
• Ekstremt slitesterk 
 
• Støver ikke 
 
BRUKSOMRÅDER 
 
• Matproduksjon og -bearbeiding 
 
• Brygging og drikke 
 
• Meierier 
 
• Kommersielle kjøkken 
 
• Farmasøytiske og kjemiske 

prosessanlegg 
 
• Slakterier og kjøttforedling 
 
• Tungt trafikkerte anleggsområder 

 
 
 
 

0 Underlag: 

 

1 Grunning (valgfritt): 
FasTop Multi Primer 

 

2 PU Screed: 
FasTop Multi TG69  

 
 
 
 

 
TYPISKE FYSISKE EGENSKAPER  
 

Hardhet @ 24 timer, Shore D BS ISO 7619-1:2010 72 

Slitestyrke EN 13892-5 AR 2 

Trykkstyrke EN13892-2 52.9 N/mm2 

Strekkstyrke BS 6319-7 1.9 N/mm2 

Fleksibilitetsstyrke EN 13892-2 0.4 N/mm2 

Bindestyrke EN13813 
>3 N/mm2 

(underlagssvikt)   

Støtmotstand EN ISO 6272 >4 

Temperaturmotstand 
 Tåler temperaturer opptil 
 120°C ved 9 mm   

Kjemikaliebestandighet  Strålende 

Brannsikkerhet EN13501-1 BFL – s1 

UV-stabil  Nei 

FerFa-klasse  Klasse 8 

Systemtykkelse  6–9 mm 

CE-merket avrettingsmasse BS EN 13813:2002  
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SYSTEMKOMPOSISJON 
          VOC EC Solvent Emissions Directive 

Komponent 
 

Produkt 
 

Påføring 
 

VOC 
 Teoretisk  Dekning per  

Pakkevekt       forbruk         enhet m2 
 

           

Grunning 
 

FasTop Multi Primer 

 

Rulle 

 

22 g/L 

 

0.28 kg/m2 

 

23 m2 

 

6.5 kg 
      

(valgfritt)       

            

NB: Grunning kan være valgfritt og er et krav avhengig av underlag.         
             

Avrettingsmasse 
 

FasTop Multi TG69 
 

Sparkel 
 

9 g/L 
 12.76 kg/m2 (6  

2.35 m2 

 
30.1 kg     mm dybde)   

            

              
 

 

RETNINGSLINJER FOR PÅFØRING 
 
VIKTIG PÅFØRINGSNOTAT  
Sherwin-Williams materialer skal kun installeres av godkjente leverandører. Følgende informasjon skal brukes som en 

retningslinje for installasjon av systemet i forbindelse med produktdatabladene som brukes til systemet. Kontakt Sherwin-

Williams tekniske serviceavdeling for å få hjelp før påføring. Email: technicale@sherwin.com or Tel: +44 (0)1204 556457. 
 
GENERELLE HENSYN FOR UNDERLAGSKRAV OG OVERFLATEBEHANDLING Sherwin-Williams gulvsystemer kan 

brukes på en rekke underlag. Riktig overflatebehandling kreves, avhengig av underlagstypen. Betong er det vanligste 

underlaget, og dette dokumentet angir veiledning for overflatebehandling for dette spesifikke underlaget. Andre typer underlag 

kan også brukes. Ta kontakt med Sherwin-Williams tekniske serviceavdeling før du starter prosjektet for å få veiledning om 

overflateforberedelse for et spesifikt underlag eller en tilstand. 
 
BETONG – KRAV TIL UNDERLAG 
 
For å oppnå best mulig ytelse fra FasTop TG69, må underlagene være rene, solide, tørre og fri for overflateslam med en 
minstestyrke på 25 N / mm2. 
 
Ideelt sett bør underlag være fri for stigende fuktighet og vanntrykk, og det er god praksis å ta en avlesning av fuktighetsinnhold 
av et betongunderlag, spesielt for nye plater. 
 
Der underlag har fuktighetsnivåer over 75 % ERH i henhold til BS8204, eller hvis det ikke er noen fuktsikker membran, kan 
FasTop Primer brukes som normalt, eller Resuprime MVT kan brukes til å fungere som en overflatepåført, fuktsikker membran 
som grunning som anbefalt i produktdatabladet. Antall strøk med Resuprime MVT vil være avhengig av fuktighetsinnholdet. 
 
BETONG - OVERFLATEBEHANDLING  
Betongoverflater bør forberedes ved vakuumblåsing eller mekanisk slitasje etter behov for å oppnå en overflatestruktur som vil 
fungere som en mekanisk nøkkel for å maksimere vedheft av harpikssystemet. 
 
Støvsug overflaten og eventuelle ledd for å fjerne alt løst støv og rusk. Forsikre deg om at all forberedelse utføres til kantene på 
plater, vegger etc. for å sikre full binding av systemet til overflaten. Eventuelt rusk skal gjenvinnes fra gulvoverflaten og skjøtene 
etc. 
 
Betydelige mekaniske skader og sprekker må kanskje adresseres og repareres før påføring av grunning; disse bør identifiseres 
ved undersøkelse. 
 
For anbefalinger, kontakt Sherwin-Williams Tekniske Serviceavdeling. 
 
SKJØTER 
 
For å sikre maksimal binding, må spor skjæres inn i omkretsen av undergulvet før grunning eller med direkte påføring av 
FasTop TG69, som vil fungere som skjøter. Vanligvis skal spor være 20 mm dype og 8 mm brede, og 150 mm fra, og løpe 
parallelt med veggene og ved siden av eventuelle døråpninger. 
TEMPERATUR 
 

Gjennom påføringsprosessen bør underlagstemperaturen ideelt sett være 5 ° C – 25 ° C og en relativ fuktighet på <90% ERH, 

med en minimum lufttemperatur på 8 ° C og ingen kondens. Ikke varm opp dette produktet, da arbeidstiden vil reduseres 

betydelig hvis materialene er varme. Underlagstemperaturen må være minst 3 ° C over duggpunktet. Materialet bør ikke 

påføres i direkte sollys, hvis mulig. 
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RETNINGSLINJER FOR PÅFØRING 
 
SYSTEMINSTALLASJON – VIKTIG: DET ER KRITISK AT DU FØLGER BLANDINGSINSTRUKSJONENE FOR FULL 
SYSTEMHERDING OG YTELSE 

 

1. GRUNNING  
FASTOP MULTI PRIMER  
1. Tilsett FasTop Multi Base-komponentpose A i en blandebøtte 
eller direkte i en roterende trommelblander, og tilsett deretter 
FasTop T150-aggregatet sakte mens du blander til en jevn blanding 
uten klumper. Hvis det er brukt en egen bøtte, hell blandingen i en 
roterende trommelblander. Tilsett FasTop Multi-størrelse herder, 
del B-posekomponent, og bland i omtrent ett minutt til en homogen 
blanding av alle komponentene oppnås. 
 
Herder kan tilsettes den totale blandingen for å sikre at blandingen 
flyter og blandes konsekvent. 
 
FasTop Primer skal påføres umiddelbart etter blanding i klargjorte 
områder. 
 
2. FasTop Primer påføres med rull, børste eller nal. Påføres med 
en dekning på rundt 3,5 m2 / kg jevnt, uten pytter. Dekningen vil 
variere avhengig av underlagets porøsitet og overflatestrukturen. 
 
3. Påfør grunning rundt kantene på skjøter, men ikke fyll disse. 
Ideelt sett bør grunning få herde i minst 6 timer ved 20 ° C og ikke 
lenger enn 48 timer. 
 

2. AVRETTINGSMASSE  
FASTOP MULTI RS69  
1. Tilsett FasTop Multi Part A (blank base) komponentpose og 
deretter FasTop Multi Part D (fargepakke) poseinnhold i en 
blandebøtte eller direkte i en roterende trommelblander. Bland 
grundig i ett minutt og tilsett deretter FasTop Multi Part B (herder) 
posekomponent. Hvis det er brukt en egen bøtte, hell blandingen i 
en roterende trommelblander og tilsett FasTop DP del C (aggregat) 
komponent jevnt, til en homogen blanding av komponentene 
oppnås. Anvendt på 2,2 m2 gir en enhet på 22,1 kg en tykkelse på 
5 mm på en god overflate. Påfør så snart som mulig. 
 
2. Påfør på forhåndsgrunnede områder med rake og jevn mellom 

lekter etter behov med en stålflåte, alternativt kan en sette ønsket 

tykkelse og avslutte med en stålflåte. 

 

3. Hvor enkel rengjøring er viktig med sklisikkerhet, kan finishen ha 

nytte av å rulle FasTop Multi RS69 umiddelbart etter påføring med 

sparkel med en Sherwin Williams Loop Roller eller til slutt en kort 

rulle. Et enkelt strøk med vekten av rullen er vanligvis tilstrekkelig. 

Dette hjelper til med å oppnå en jevn, harpiksrik, lys overflatetekstur 

og fjerne sparkelmerker. FasTop Multi RS69 avrettingsmasse bør 

ideelt legges i brønner til en maksimal bredde på 6 m. 
 

4. Enheter bør brukes konsekvent med samme blanding som 

brukes fortløpende når tilstøtende områder legges. Påføres med en 

dekkingsgrad på 2,35 m2 og en enhet på 30,1 kg oppnår en dybde 

på 6 mm på en god overflate. 

 

5. FasTop Multi TG69 skal få tørke og vil være egnet for lett trafikk 

etter 12–16 timer ved 20 ° C.

 

3. SKJØTER 
 
1. Eventuelle fungerende skjøter i undergulvet skal fortsettes 
gjennom harpiksgulvsystemet og fylles med Epo-Flex VJ. 
Avstanden og typen skjøter bør bestemmes før 
harpiksgulvsystemet installeres. 
 
2. Bland Epo-Flex VJ del A (base) med Epo-Flex VJ del B 
 
(herder). Disse enhetene er i forhåndsveide beholdere. Bland med 
en lavhastighetsmikser (300–400 o / min) i 2-3 minutter, til det 
oppnås et jevnt blandet produkt. 
 
3. Påfør Epo-Flex VJ umiddelbart på de forberedte og kappede 
skjøtene med en kniv for en jevn overflate. 
 

4. LISTER 
 
1. Hvis det er behov for lister, bruk FasTop WR på toppen av 
FasTop RS69-systemet. Se FasTop WR System Guide eller kontakt 
Sherwin-Williams tekniske serviceavdeling.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB: Herdetid blir forlenget ved lavere temperaturer. 
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RYDD OPP 
 
Rydd opp blandings- og påføringsutstyr umiddelbart etter 
bruk. Bruk passende løsemiddel slik som xylen. Overhold 
alle brann- og helseforholdsregler når du håndterer eller 
oppbevarer løsemidler. 
 

SIKKERHET 
 
Se SDS-arket før bruk. Alle gjeldende lover og spesifikke 
retningslinjer for anleggssikkerhet må følges under 
håndtering og installasjon og herding av disse materialene. 
 
Sikker og forsvarlig avhending av overflødig materiale skal 
skje i samsvar med regional lovgivning. 

 

OPPBEVARING AV MATERIALER 
Oppbevar materialer i et temperaturkontrollert miljø (15 ° C 
– 30 ° C) og utenfor direkte sollys. 
 
Hold harpikser, herdere og løsemidler adskilt fra hverandre 
og borte fra antennelseskilder. 
 

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 
 
Sherwin-Williams anbefaler en industriell gulvvaskemaskin 
eller lignende som fjerner skittent vann. Isolert, lokalisert 
rengjøring kan utføres ved hjelp av dekkmerkefjerner, 
fettfjerner og oljefjerner. 
 
Alle overflater skal skylles grundig med rent vann etter bruk 
av kjemiske rengjøringsmidler. 
 
Se Sherwin-Williams Guide for råd til rengjøring av 
harpiksgulv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HACCP INTERNATIONAL  
FOOD SAFETY GODKJENNING 
 
 
 

FASTOP RS69  
FUNGERENDE SYSTEM, MORRISONS 

BAKERY, STORBRITANNIA. 
 
 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE 
 
Informasjonen og anbefalingene i dette dokumentet er 
basert på tester utført av eller på vegne av The Sherwin-
Williams Company. Slik informasjon og anbefalinger 
beskrevet heri kan endres og gjelder produktene som tilbys 
på tidspunktet for publiseringen. Publiserte tekniske data og 
instruksjoner kan endres uten varsel. 
 
Ta kontakt med technicale@sherwin.com for å få den 
nyeste produktinformasjonen og bruksanvisningen. 
 

GARANTI 
 
Sherwin-Williams Company garanterer at produktene våre 
er fri for produksjonsfeil i samsvar med gjeldende Sherwin-
Williams kvalitetskontrollprosedyrer. Ansvar for produkter 
som er påvist mangelfulle, hvis noen, er begrenset til 
erstatning av det defekte produktet eller refusjon av 
kjøpesummen som er betalt for det mangelfulle produktet 
som bestemt av Sherwin-Williams. Ingen garantier eller 
garantier av noe slag er gitt av Sherwin-Williams, uttrykt 
eller underforstått, lovbestemt, ved lov eller på annen måte 
inkludert salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. 
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