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TOPSIL
Kiselolja för hydrofobering av KRISTALLAT silikatfärg och mineraliska ytor.

BESKRIVNING
TOPSIL är en ren kiselolja som gör de behandlade ytorna kraftigt vattenavvisande och enkelt
avtorkningsbara.
TOPSIL används som topp behandling av ytor målade med KRISTALLAT silikatfärg samt till
ytbehandling av omålad puts, betong, tegel och andra mineraliska underlag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Göra ytan
starkt
vattenavvisan
de
X

Göra ytan
avtorkningsbar
med fuktig
trasa.
X

Motverka
fläckbildning
från spill av
kaffe, vin etc.
X

X

X

X

Invändiga och
utvändiga
Putsade
väggar
målade med
KRISTALLAT
Obehandlad
tegel vägg
eller
tegelgolv.

X

X

Ger matt yta.
Se produktblad KRISTALLAT
Kulör KRISTALLAT blir mörkare av
TOPSIL.

X

X

Blir mörkare med TOPSIL.

Invändigt trä
målat med
KRISTALLAT.
Obehandlade
Tak pannor.
Betong, tegel
och asbest.

X

X

Ger matt yta.
Se produktblad KRISTALLAT.

Invändiga
Betonggolv
målat med
KRISTALLAT
Utvändiga
omålade
betonggolv

X

Notes.

Behåller ytan matt. Blir inte glansig.
Se produktblad KRISTALLAT.
Kulör KRISTALLAT blir mörkare av
TOPSIL.
Blir mörkare med TOPSIL.

Blir mörkare med TOPSIL

Med TOPSIL:
a) Blir KRISTALLAT färgen kraftigt vattenavvisande och lätt avtorkningsbar.
b) Blir invändiga betong golv målade med KRISTALLAT tåliga och lättstädade.
c) Behålls högsta möjliga diffusionsöppenhet hos den rena KRISTALLAT färgen.
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d) Penetreras ytan hos KRISTALLAT så långtidsverkan uppnås och ytan blir inte glansig.
e) Blir KRISTALLAT med kulör mörkare. Vit KRISTALLAT mycket liten färgförändring.

TEKNISKA DATA
Utseende: Klar och färglös vätska.
Lukt: Luktfri.
Löslighet: Olöslig i vatten.
Densitet: 0,97 g/cm3.
Viskositet: 350 mm2/s (DIN 53019)
Antändningstemperatur: 410 C
TOPSIL levereras i plast behållare om 1, 3 och 9 Liter. Är inte frostkänslig. 5 års hållbarhet. Rester av
TOPSIL samt emballage lämnas lämpligast till lokal miljö- och återvinningsstation.
INSTRUKTIONER
Förberedning av underlaget.
Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torr samt fri från partiklar, olja, fett och plast.
Användning.
1. Stryk på mycket tunt och så jämnt som möjligt med pensel. Arbeta in oljan i underlaget.
2. Låt oljan suga/penetrera in i ytan 30 minuter.
3. Om mycket rester torka av överskott med ren trasa. Annars avvakta 12-24 timmar så sugs TOPSIL in i
underlaget. Varierar beroende materialet som behandlas.
Normalt behövs endast en behandling men kan upprepas senare vid behov.
Användningsvillkor.
Torrt samt temperatur minst 10 grader.
Tid till full inträngning uppnås i behandlade ytan.
12-48 timmar beroende material och restmängd efter strykning.
Förbrukning.
Beroende underlagets sugförmåga och struktur: 0,05-0,10 liter /m2.

ALABASTER fargAB
www.alabasterfarg.se
mans@alabasterfarg.se
0734 272888
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar kan ALABASTER färg inte ansvara för annat än
den information i form av rekommendationer som lämnas i denna produktöversikt. Exempel på information som
ligger utanför ALABASTER färgs ansvarsområde innefattar konstruktion, samverkanseffekter med andra produkter,
arbetsutförandet och loka förhållanden. Det rekommenderas att göra tester om osäkerhet finns och/eller rådfråga
ALABASTER färg.

