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MasterTop P 622 

BESKRIVELSE 

MasterTop P 622 er en 2-komponent, lavviskositet epoxyprimer og fuktsperre til betong- og sementbaserte 

underlag. 

 

BRUKSOMRÅDER 

MasterTop P 622 benyttes både innendørs og utendørs som primer på mineralske underlag, slik som betong- 

eller sementbaserte avrettingslag. Den kan brukes som skrapesparkel ved å tilsette ovnstørket kvartssand i 

forholdet 1:0,5 til 1:2. MasterTop P 622 kan også benyttes som fuktsperre på ned til 3 dager gamle 

betongunderlag for fuktfølsomme belegg. MasterTop P 622 egner seg dermed også i forbindelse med 

muggsopprenovering. 

 

TESTRAPPORTER 

Testet som fuktsperre på fersk betong og bakenfrakommende fukt av Dansk Teknologisk Institut (testet med 100 

% RF). Testrapport kan rekvireres ved å kontakte Master Builders A/S. MasterTop P 622 er også testet i henhold 

til EN 13578 og kan også i henhold til denne testen påføres fuktige underlag og sementbaserte underlag med 

høy restfuktighet (testrapport tilgjengelig). 

 

EGENSKAPER OG FORDELER 

• Tåler fuktighet 

• Kan brukes på fersk betong 

• Lav viskositet 

• Utmerket inntrengning  

• Tetter porer og kapillærer 

• Unik vedheft til underlaget, og fuktig betong 

• Lavt utslipp 

• Ingen CRM-stoffer 

 

BLANDING 

MasterTop P 622 leveres med komponentene ferdigpakket i riktig blandingsforhold. Før blanding må både 

komponent A og B bringes til en temperatur på ca. 15-25 °C. Hell alt innholdet av komponent B i beholderen 

med komponent A. IKKE BLAND MANUELT. Blandes i minst 3 minutter med et passende røre- eller blandeverktøy 

utstyrt med en saktegående drill (ca. 300 rpm). Skrap sidene og bunnen av beholderen flere ganger for å sikre at 

alt materiale blandes. Hold mikserbladene nedsenket i materialet for å forhindre at det dannes bobler. IKKE 
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MasterTop P 622 

BEHANDLE DIREKTE FRA DEN ORIGINALE BEHOLDEREN. Bland komponentene A og B til en homogen masse og 

hell deretter massen over i en annen, ren beholder og bland i ytterligere ett minutt. 

 

FORARBEID 

MasterTop P 622 må behandles ved konstant eller synkende omgivelsestemperatur. Dette reduserer risikoen 

for dannelse av bobler grunnet utvidelse av luft fra betongen. Etter blanding påføres MasterTop P 

622 det forbehandlede underlaget med en svaber eller rull. Den fortsatt våte grunningen strøs 

med ovnstørket sand for å forbedre vedheften til det påfølgende laget. Omgivelsestemperaturen samt 

temperaturen til materialet og underlaget påvirker herdetiden til materialet. Lave temperaturer forsinker de 

kjemiske reaksjonene, og utvider dermed også brukstid, åpningstid og herdetider. Ved høyere temperaturer 

akselererer de kjemiske reaksjonene slik at ovennevnte tidsrammer forkortes tilsvarende. For å oppnå 

fullstendig herding, unngå at materialet, underlaget og bearbeidingstemperaturene komme under 

minimumstemperaturen. Etter bearbeiding må materialet beskyttes fra direkte kontakt med vann i ca. 24 timer 

(ved 20 °C). I løpet av denne tiden kan kontakt med vann føre til oppblomstring på overflaten og/eller en klebrig 

overflate. Begge må fjernes. Temperaturen på underlaget må være minst 3 grader over duggpunktstemperaturen, 

både under bearbeiding og i minst 24 timer etter behandling (ved 15 ° C). 

 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET VED BRUK SOM GRUNNING 

Alle underlag (gamle og nye) skal være solide, tørre og fri for sementslam og løse partikler, olje, fett, 

gummimerker, malingsrester og annen forurensning som kan redusere vedheften. 

De foretrukne metodene for å forberede gulvet på er fresing, mekanisk sliping, sandblåsing, høytrykkspyling 

eller fjerning av overflaten (inkl. nødvendig etterbehandling). Etter klargjøring av overflaten må kohesjonsstyrken 

til underlaget være større enn 1,5 N / mm2 (sjekket ved hjelp av en godkjent vedheftstester ved en belastning 

på 100 N/s). Restfuktigheten i underlaget må ikke overstige 4 % (kontrollert f.eks. ved hjelp av CM-enhet). En 

skikkelig innebygget og intakt dampsperre er nødvendig. 

 

FORBRUK (VED BRUK SOM GRUNNING) 

Forbruket til MasterTop P 622 er 0,3-0,5 kg/m², avhengig av tilstanden og porøsiteten til underlaget. Et 

ytterligere lag på 0,2-0,4 kg / m2 MasterTop P 622 anbefales for svært porøse underlag da det forbedrer 

beskyttelsen mot oppstigende fuktighet. Den fortsatt våte grunningen strøs med ovnstørket kvartssand 0,3-0,8 

mm i ca. 1,0 kg / m2. Unngå å bruke for mye sand. Ovennevnte forbruksverdier er kun veiledende og kan ofte 

være høyere på svært ru eller porøse overflater. 
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FORBEHANDLING AV UNDERLAGET VED BRUK SOM FUKTSPERRE 

Alle underlag (gamle og nye) skal være solide, tørre og fri for sementslam og løse partikler, samt fri for olje, fett, 

gummimerker, malingsrester og annen forurensning som kan redusere vedheft. 

Det er vanligvis nødvendig å gjennomføre en forbehandling av underlaget i form for slyngrensing, 

høytrykkspyling/spyling, fresing eller sliping av overflaten (inkl. nødvendig etterbehandling). Etter forbehandling 

av underlaget skal dette ha en avtrekksstyrke på minst 1,5 MPa. Overflaten på betongbasen skal være tørr. 

Betongbunnen skal ha en modenhet på min. 3 dager, avhengig av betongsammensetningen.  

 

FORARBEID VED BRUK SOM FUKTSPERRE 

Det forutsettes at konstruksjonen av det aktuelle gulvet oppfyller nevnte kriterier vedrørende underlagets 

beskaffenhet, forbehandling mv. Etter blanding påføres 300 g/m² MasterTop P 622 på det forberedte underlaget 

med svaber/rull. Rull over på nytt med en lammeskinnsrull etter 5-10 minutter og strø i kvartssand, 0,1-0,3 mm 

(ca. 50 g / m²). Når belegget kan tråkkes på, påføres ytterligere 300 g/m² MasterTop P 622. Dersom det er 

nødvendig med vedheft til påfølgende belegg påføres et nytt lag MasterTop P 622 (forbruk ca. 200 g/m²) når 2. 

lag kan bli tråkket på. Dette 3. laget strøs med sand i en passende kornstørrelse. 

 

MERKNAD 

• I forbindelse med muggsopprenovering og bruk av MasterTop P 622 som tetning eller fuktsperre er det 

det viktig at et konsulterer fagpersoner, på samme måte som EpoxyGrossisten alltid skal kontaktes for 

utførelse av løsningsforslag. Det er ekstremt viktig at ethvert belegg som påføres på toppen på 

fuktsperren, MasterTop P 622, er mer diffusjonsåpen enn MasterTop P 622. I tilfeller hvor det øvre 

belegget er tettere, må fuktsperrelaget med MasterTop P622 økes ved å påføre ett eller flere ekstra lag. 

 

• For å oppnå fullstendig herding av MasterTop P 622, må gjennomsnittstemperaturen på underlaget ikke 

falle under laveste prosess- og objekttemperatur. I tillegg må materialet beskyttes mot direkte 

vannpåvirkning i ca. 24 timer (ved + 20 ° C) etter påføring. Innenfor denne perioden kan fuktighet som 

kommer i kontakt med overflaten resultere i en hvit misfarging og/eller forårsake klebrighet, som i 

betydelig grad svekker vedheft til etterfølgende belegg og derfor må fjernes ved behov. Ellers gjelder 

de generelle retningslinjene for bearbeiding av harpiks i betongkonstruksjon. 

 

RENGJØRING AV VERKTØY 

Verktøy som skal brukes igjen rengjøres godt med MasterTop CLN 44 eller f.eks med isopropanol. 
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EMBALLASJE 

MasterTop P 622 er tilgjengelig i 17,2 kg emballasjeenheter (11,8 kg for del A og 5,4 kg for del B). 

 

FARGE OG FORM  

Transparent væske. 

 

OPPBEVARING 

Oppbevares tørt  i originalbeholdere og i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Må ikke utsettes for direkte sollys. 

Se også informasjon om holdbarhet på emballasjen. 

 

BÆREKRAFT 

Master Builders Solutions Denmark AS jobber kontinuerlig med å utvikle og produsere bærekraftige produkter og 

løsninger for våre kunder. MasterTop P 622 er ikke bare registrert i DGNB Navigator-plattformen (German 

Sustainable Building Council), men har også fått et DGNB Navigator-merke. DGNB Navigator-merket viser Master 

Builders Solutions Denmark AS sin forpliktelse til bærekraft og gir åpenhet og nødvendig informasjon om våre 

gulvprodukter for bruk ved utførelse av bærekraftige byggeprosjekter.  

For mer info kontakt oss eller besøk DGNB sine nettsider: 

www.dgnb.de/en/ 

www.dgnb-navigator.de/Navigation/Home?language=en 

 

EU-DIREKTIV 2004/42 (Decopaint-direktiv) 

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 2004/42 / EC (Decopaint-direktivet) og inneholder mindre enn 

den maksimalt tillatte VOC-grensen (Fase 2, 2010). 

Iht. EU-direktiv 2004/42 er maksimalt tillatt VOC-innhold for produkter i kategori IIA / j 500g / l (Grense: Fase 

II, 2010). VOC-innholdet i MasterTop P 622 er <500 g/l (ferdigblandet materiale). 

 

HÅNDTERING OG TRANSPORT 

Ved bruk av dette produktet må de vanlige sikkerhetsreglene for håndtering av kjemiske stoffer følges. Du må 

for eksempel ikke spise, røyke eller drikke under arbeidet, og du må vaske hendene når du tar pause eller når 

arbeidet er ferdig. Detaljer om håndtering og transport av dette produktet finnes i sikkerhetsdatabladet. Se full 

informasjon om helse og sikkerhet angående dette produktet i sikkerhetsdatabladet. Avhending av produktet og 

emballasje/beholdere må i samsvar med gjeldende lokal lov. Ansvaret for dette ligger hos den siste eieren av 

produktet. 
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MAL-KODE 

Komponent A: MAL-kode (1993): 00-5. 

Komponent B: MAL-kode (1993): 00-5. 

MAL-kode bruksklar blanding: 00-5. 

 

 

Blandingsforhold Vektdeler 100 : 46 

Densitet Komponent A 

Komponent B 

Blandet 

ved 20 °C 

Ved 20 °C 

Ved 20 °C 

g/cm³ 

g/cm³ 

g/cm³ 

1,15 

1,03 

1,07 

Viskositet Komponent A 

Komponent B 

Blandet 

ved 20 °C 

Ved 20 °C 

Ved 20 °C 

mPa.s 

mPa.s 

mPa.s 

900 

100 

590 

Potlife (17,2 kg  enhet) ved 12 °C 

ved 23 °C 

ved 30 °C 

Minutter 

Minutter 

minutter 

60 

30 

15 

Nytt lag kan påføres etter 
ved 10 °C 

 

ved 23 °C 

 

ved 30 °C 

Timer 

Timer 

Timer 

Timer 

Timer 

Timer 

Min. 24 

Maks. 48 

Min. 7 

Maks. 36 

Min. 3 

Maks. 24  

Fullstendig herdet etter Ved 10 °C 

Ved 23 °C 

Ved 30 °C 

Døgn 

Døgn 

Døgn  

5 

3 

2 

Tillatt omgivelses- og underlagstemperatur °C 

°C 

Min. 8 

Maks. 30 

Tillatt maksimal relativ luftfuktighet Ved 10 °C 

Ved >23 °C 

% 

% 

75 

85 

 

TEKNISKE DATA* 
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Shore-D-hardhet Etter 7 døgn 83 

Trykkstyrke Etter 28 døgn N/mm2 81 

Strekkfasthet Etter 7 døgn N/mm2 32 

 

 

MER INFORMASJON 

For ytterligere informasjon og rådgivning om MasterTop P 622, kontakt EpoxyGrossisten AS.  

Tlf: +47 953 38 090 

Email: Info@epoxygrossisten.no 

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKE DATA ETTER HERDING* 
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MasterTop P 622 

 

 

CE-merking (EN 1504-2) 

 

 

NPD=No performance determined. Performance determined in System Build-up MasterSeal Traffic 2231.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                
 
1119  
Master Builders Solutions Deutschland GmbH 
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg  

20 
162239 
EN 1504-2:2004  
Surface protection product / coating 
EN 1504-2: ZA. 1d, ZA. 1f, and ZA. 1g  

Linear shrinkage NPD  
Compressive strenght NPD  
Abrasion resistance  < 3000 mg  
Permeability to CO2  Sd > 50 
Permeability to water vapour Class III  

Capillary absorption and permeability 
to water 

< 0,1 kg/ 

(m²xh0,5) 

 
Thermal compatibility after freeze-
thaw cycling 

≥ 2.0 N/mm² 
  

 Resistance to severe chemical attack 
Reduction of 
hardness <50% 

Impact resistance Class I 

Adhesion by Pull-off test  
≥ 2,0 N/mm² 
 

Reaction to fire Bfl-s 1 
Slip/skid resistance Class III 
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CE-merking (EN 13813) 

 

 

NPD = No performance determined. Performance determined in System MasterTop 1324. 

 

 

 

Teknisk informasjon og arbeidsinstruksjoner er levert av Master Builders Solutions Denmark AS med det formål å 

hjelpe brukeren til å oppnå det beste mulig og mest økonomiske resultat. Instruksjonene er basert på mange års 

erfaring så vel som på vår nåværende kunnskap. Siden arbeidsforholdene til brukeren er utenfor vår kontroll, kan vi 

ikke ta noe ansvar for resultatene som en bruker kan oppnå ved bruk av produktet. Det er alltid brukerens ansvar å 

foreta nødvendige forhåndsregler for å overholde gjeldende regler. Dersom det er tvil om produktets egenskaper eller 

bruk skal Master Builders Solutions Denmark AS, eller EpoxyGrossisten AS kontaktes umiddelbart. 

N.B. Ettersom alle våre datablader oppdateres fortløpende, er det brukerens ansvar å skaffe siste versjon. 

 

Rev. 03.02.2022 

 
 

                                
 
Master Builders Solutions Deutschland GmbH 
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg  
18 
162210 
EN 13813: 2002  
EN 13813: SR-B1, 5-AR1-IR4  
Synthetic resin screed for internal uses 
Essential characteristics  Performance 
Fire behaviour Bfl –S1 
Release of corrosive substances SR 
Water permeability NPD  
 Wear resistance < AR 1 
Bond strenght > B 1,5 
Impact resistance > IR 4  
Impact sound insulation NPD 
 Sound absorption NPD 
Heat insulation NPD 
Chemical resistance NPD  


