
 

 

     SYSTEMVEILEDNING 

 

 

FasTop™ RS69  
Gulvsystem med polyuretanharpiks-

teknologi og meget lang holdbarhet     

FasTop RS69 er et gulvsystem til industriell bruk, med høyt innhold av antimikrobielt polyuretan, som gir 

enestående motstand mot kjemisk angrep, termisk sjokk og slitasje. Et luktfritt og smaksnøytralt produkt som gir 

skliresistens i våte og tørre forhold. For hurtiginstallasjon kan FasTop RS69 påføres med rake og murskje som et 

system med ekstrem slitestyrke. Resistent mot damprengjøring, kokende vann og prosessvæske i opptil 120 ºC og 

egnet for frysertemperaturer ned til -40 ºC ved 9 mm tykkelse. 

 
2    Avrettingsmasse: 2 

FasTop Multi RS69 

1     Primer: (valgfritt) 
Resuprime ST/MVT 1 

0     Underlag: 

0 

 
 
 
 

 
Fordeler 
■ Høy kjemisk resistens 

■ System med høyt harpiksinnhold 

■ Resistens mot varmt vann og damp 

■ Selvforseglende 

■ Enestående skliresistent finish 

■ System med matt finish 

■ Ekstremt slitesterkt 

■ Støvfritt 

 

Bruksområde 
■ Matproduksjon og -bearbeiding 

■ Bryggerier 

■ Meierier 

■ Kommersielle kjøkken 

■ Farmasøytisk og kjemisk anleggsprosessering 

■ Slakterier og kjøttbearbeidingsanlegg 

■ Tung Industri og trafikkområder 

 
 

Trafikk 
Herdetider (t) 

10 ºC 20 ºC 30 ºC 

Lett 24–36 12–16 8–12 

Medium 48–72 36–48 24–36 

Fullt herdet 8 dager 5 -7 dager 5 dager 

Typiske fysiske egenskaper 

High performance flooring         

g 
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Hardhet ved 24 timer, Shore D – BS ISO 7619-1:2010 72 

Sliterestyrke – EN 13892-5 AR 1 

Trykkfasthet – EN13892-2 54 N/mm2
 

Strekkfasthet – BS 6319-7 3,5 N/mm2
 

Fleksibilitet – EN 13892-2 0,5 N/mm2
 

Bindingsstyrke – EN13813 >3 N/mm2 (underlagssvikt) 

Støtresistens – EN ISO 6272 >4 

 

Temperaturmotstand 
Toleranse for temperaturer opptil 

120 °C ved 9 mm 

Kjemisk resistens Utmerket 

Reaksjon på brann – EN13501-1 B
FL 

– s1 

UV-stabil Nei 

FerFa-klasse Klasse 8 

Systemtykkelse 6-9 mm 

CE-merkede avrettingsmasser BS EN 13813:2002 
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Systemsammensetning 

 
 
 

VOC EC direktiv for løsemiddelutslipp 
Veiledning for påføring 

Systeminstallasjon 

Viktig: Det er svært viktig å følge instruksjoner for blanding for full systemherding og ytelse.  
 

Primer (valgfritt) Resuprime ST/MVT Rulle 85 g/L 0,25 kg/m² 20 m2 (5 kg-enhet) 5 kg / 15 kg 

NB: Priming kan være valgfritt og er påkrevd, avhengig av underlag. 
 

 
Avrettingsmasse 

 
FasTop Multi RS69 

 
Murskje 

 
9 g/L 

13 kg/m² 

(6 mm dybde) 

 
2 m2

 

 
26 kg 

NB: Resuthane RS69 skal installeres ved 9 mm tykkelse for maks. temperaturmotstand. 

 Veiledning for påføring 

Viktig merknad for installasjon 

Sherwin-Williams-materialer skal bare installeres av godkjente entreprenører. Følgende informasjon skal brukes som veiledning 

for installasjon av systemet i sammenheng med produktdatabladene som brukes til systemet. Ta kontakt med Sherwin-Williams’ 

/EG tekniske serviceavdeling for assistanse før påføring tlf 47 95338090. E-post:  post@epoxygrossisten.no 

Krav til underlag og klargjøring av overflate 

Generelle hensyn 

Sherwin-Williams gulvleggingssystemer kan påføres en rekke forskjellige underlag. Riktig klargjøring av overflate er 

nødvendig, spesifikk for type underlag. Betong er det vanligste underlaget og dette dokumentet gir veiledning for klargjøring av 

overflater for dette spesifikke underlaget. Andre typer underlag kan også dekkes. Ta kontakt med teknisk avdeling før du starter 

med prosjektet for å få veiledning i klargjøring av overflaten for spesifikt underlag eller forhold. 

Betong – krav til underlag 

For å oppnå best mulig ytelse fra FasTop RS69 må underlag være rene, solide, tørre og fri for overflatekalk med minimumsstyrke på 

25 N/mm². 

Ideelt sett skal underlag være fri for stigende damp og vanntrykk, og det er god praksis å måle fuktighetsinnhold av et 

betongunderlag, spesielt for nye plater. 

Hvis underlag har fuktighetsnivå på mer enn 75 % ERH i henhold til BS8204, eller der det ikke er  en dampsikker membran, kan 

Resuprime MVT fungere som en dampsikker membran påført på et underlag som primeren som anbefales i produktdatabladet. 

Antallet strøk med Resuprime MVT beror på fuktighetsinnhold. 
 

Betong – Klargjøring av overflate 

Betongflater skal klargjøres med vakuumsprengning eller mekanisk sliping etter behov, for å oppnå en overflatetekstur som vil 

fungere som en mekanisk nøkkel for å maksimere adhesjon av harpikssystemet. 

Støvsug overflaten og alle skjøter grundig for å fjerne alt løst støv og rusk. Sjekk at all klargjøring utføres til kantene av platene, 

veggene, osv. for å sikre full klebing av systemet til et solid underlag. Alle rester skal fjernes fra gulvets overflate og skjøter, osv. 

Betydelig mekanisk skade som sår og sprekker kan kreve håndtering og reparasjon før påføring av primeren. Disse skal 

identifiseres ved kontroll/befaring. 

For anbefalinger, ta kontakt med teknisk serviceavdeling hos EpoxyGrossisten. 

Sporskjøter 

For å sikre at maksimal heft oppnås, må spor skjæres ut i perimeteret av undergulvet før priming eller ved direkte påføring av 

Resuthane RS69 som vil fungere som ankerskjøter. Spor skal normalt være 20 mm dype og 8 mm brede, og 150 mm fra, og 

parallelle, med veggene og ved siden av dører. 

Temperatur 

Gjennom påføringsprosessen skal temperaturen på underlaget ideelt sett være 5 ºC–25 ºC og en relativ fuktighet <90 % ERH, med 

min. lufttemperatur på 8 ºC og ingen kondens. Ikke varm dette produktet på forhånd, da brukstiden vil bli betydelig redusert 

dersom materialer er varme. Temperaturen på underlaget må være minst 3 ºC over duggpunktet. Materialet skal ikke påføres i 

direkte sollys, om mulig. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB: Herdetider er utvidet ved lave temperaturer. 

 

 

Rengjøring 
Rengjør blandings- og påføringsutstyr straks etter bruk. Bruk egnet 
løsemiddel, som xylen. Følg alle brann- og helseforholdsregler ved 
håndtering eller lagring av løsemidler. 

 

Sikkerhet 
Se sikkerhetsdatabladet før bruk. Alle gjeldende lover og spesielt 
retningslinjer for anleggssikkerhet må følges under håndtering, 
installasjon og herding av disse materialene, 

Riktig avhending av overskytende materialer skal utføres i 
samsvar med gjeldende lokale myndighetskoder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lagring av materiale 

Oppbevar materialer i et temperaturkontrollert miljø (15 ºC–30 ºC) og 
borte fra direkte sollys. Oppbevar harpiks, herdere og løsemidler 
atskilt fra hverandre og borte fra tenn kilder. 

Vedlikehold og rengjøring 

Sherwin-Williams anbefaler en gulvskrubb med gulvrengjøringsmidler 
til industribruk eller lignende, der skittent vann fjernes. Isolert lokalisert 
rengjøring kan utføres med dekkmerkefjerner, fett- og oljefjerner. 

Alle overflater skal skylle grundig med rent vann etter bruk av kjemiske 
rengjøringsmidler. 

Se Sherwin-Williams’ veiledning for rengjøring av harpiksgulv, for 
anbefalinger. 

www.epoxygrossisten.no  www.epoxygrossisten.no 

Komponent Produkt Påføring 
VOC (Flytende organiske 

forbindelser): 
Teoretisk forbruk 

Dekning 

per enhet m2
 

Emballasje 

 

1. Primer (valgfritt) Resuprime ST/MVT • Bland Resuprime ST/MVT del A (base) med Resuprime ST/MVT del B (herder). Disse enhetene er 

pakket i beholdere som er veid/tilmålt på forhånd. 

• Bland med saktegående mikser med egnet blandestav (300–400 o/min) i 2–3 minutter, til et jevnt 

blandet produkt er oppnådd. 

• Resuprime ST/MVT påføres med rulle, kost eller nal. Påfør jevnt med dekning på 4 m2/kg, uten dammer. 

Dekning vil variere avhengig av underlagets porøsitet og overflatestruktur. 

• Påfør primer rundt kantene på forankringsspor, men ikke fyll i disse. Ideelt skal primeren få herde i minst 10 

timer ved 20 ºC ikke lenger enn 48 timer. 

2. Gulvbelegg FasTop Multi RS69 • Tilsett FasTop Multi del A komponent og deretter innholdet i FasTop Multi del D (farge) i et blandespann eller 

direkte i en roterende trommelblander, bland grundig i ett minutt og tilsett deretter FasTop Multi del B (herder) 

Hvis et eget spann er brukt, hell den kombinerte blandingen i en roterende trommelblander og tilsett RS69 del 

C (aggregat) komponenten jevnt til en homogen blanding av komponentene er oppnådd. Påfør så snart 

som mulig. 

• Påfør forhåndsprimede områder med rake og legg jevnt mellom lekter etter behov med stål flottør, ellers kan en 

utlegger brukes som er stilt til nødvendig tykkelse og fullført med t.eks glattebrett. 

• Når det er viktig med enkelt renhold kombinert med sklisikring, kan lett rulling av Resuthane RS69 straks 

etter påføring med med en korthåret rulle uten trykk kun rullens vekt er vanligvis tilstrekkelig. Dette bidrar 

til å oppnå en jevn, lett overflatetekstur med høyt innhold av harpiks. Resuthane RS69 gulvbelegg 

skal ideelt sett legges i seksjoner på maks 6 m.bredde. 

• Enheter skal påføres konsistent med blandinger fra samme parti, brukt etter hverandre der det legges masse 

på tilstøtende arealer. 

• FasTop Multi RS69 skal få herde og vil være egnet for lett trafikk etter 12–16 timer med 20 °C. 

3. Skjøter 
 

• Alle fungerende skjøter i undergulvet skal fortsettes gjennom gulvbeleggharpikssystemet og fylles med 

Epo-Flex VJ. Avstanden og type skjøter skal avgjøres før harpiksgulvsystemet installeres. 

• Enheter skal påføres konsistent med blandinger fra samme parti, brukt etter hverandre der det legges masse 

på tilstøtende arealer. Påføring med en dekningsrate på 2 m² oppnår en 26 kg-enhet 6 mm dybde på en god 

overflate. 

• Påfør Epo-Flex VJ straks på de klargjorte og tilskårne skjøtene med kniv til en konsistent, jevn finish. 

4. Hulkil 
 

• Hvis hulkil er påkrevd, brukes Resuthane JT40 oppå FasTop RS69-systemet. Se 

informasjonsarket for FasTop JT40-systemet eller ta kontakt med teknisk serviceavdeling hos Sherwin- 

Williams. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

High Performance Floor fra Sherwin-Williams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FasTop RS69 – ferdig system. Morrisons Bakeri, Storbritannia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frasigelse 

Informasjonen og anbefalingene som fremgår av dette dokumentet er basert på tester utført 
av eller på vegne av Sherwin-Williams Company. Slik informasjon og slike anbefalinger som 
fremgår heri er gjenstand for endring og gjelder for produktet/produktene som tilbys på 
publiseringstidspunktet. Publiserte tekniske data og instruksjoner er gjenstand for endring uten 
varsel. 

Skriv til technicale@sherwin.com for å få den nyeste produktdatainformasjonen og bulletinen. 

Garanti 

Sherwin-Williams Company garanterer at våre produkter er fri for produksjonsdefekter i samsvar 
med Sherwin-Williams' prosedyrer for kvalitetskontroll. Eventuelt ansvar for produkter som 
er påvist å være defekte, er begrenset til erstatning av det defekte produktet eller refusjon av 

kjøpsprisen betalt for det defekte produktet som fastsatt av Sherwin-Williams. Ingen garanti 
av noe slag er gitt av Sherwin-Williams, uttrykt eller antydet, lovfestet, ved drift av lov eller på 
annen måte, inkludert salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. 

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon 

Europa og Afrika: +44 (0)1204 556 454 sales.uk@sherwin.com 

Midtøsten og India +971 4 8840200 sales.me@sherwin.com 

Norge: +47 95 33 80 90 www.epoxygrossisten.no  

Asia: +8 621 5158 7798 

www.resinflooring.sherwin.eu  
 

©2019 The Sherwin-Williams Company 
Protective & Marine Coating  11/19 EMEA0251/V03 

 

  

CE-merket til 

BS EN 13813:2002 

 
 
 

 
TM = er et registrert varemerke i ett eller flere land. 
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