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MC-TOP B 
Felületkeményít ő, kéreger ősítő szárazhabarcs ipari padlókhoz 

A termék tulajdonságai: 

• Nagy kopásállóság 
• Könnyen takarítható 
• Gyorsan terhelhető 
• Hosszú élettartamú 
• Könnyen bedolgozható 
 

Alkalmazási területek: 

• Ipari-, kereskedelmi épületek monolit betonpadlói 
• Bevásárló központok, garázsok padlói 
 

Feldolgozás  

Az MC TOP-B ipari padlókhoz alkalmazott felületkeményítő anyag, amelyet a frissen lehúzott betonfelületre kell 
felhordani. A felület beszórást azonnal meg kell kezdeni amint a felület járhatóvá vált. A felület lehúzása és 
beszórása közötti időben a beton felületét védeni kell a kiszáradástól köztes utókezeléssel (vízpermettel, vagy 
Emcoril TSI felület aktív utókezelőszerrel). 
Az MC TOP-B-t a megadott mennyiségben, egyenletesen kell felhordani a már lépésálló betonra, majd tányéros 
vagy szárnyas simítóval bedolgozni. 
 
Utókezelés: az MC TOP-B-val simított padlót védeni kell a gyors kipárolgástól. Utókezeléshez az Emcoril S vagy 
Emcoril AC párazáró szer javasolt. 

 
 

 
 
Megjegyzés:  Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség 
nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve 
az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a 
termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik. 
 
Kiadás: 12/12. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti. 

 

MC TOP-B műszaki adatok 

Minőségi osztály (MSZ EN 13 813) CTt-C70-F10-A6-SH200-B1,0 

Anyagszükséglet Kb. 5 kg/m2 3 mm rétegvastagsághoz  

Felületi keménység 354 N/mm2 (SH 200 osztály) 

Kopásállóság (Böhme szerint) 4,54  cm3/50 cm2  (A6 osztály) 

        Nyomószilárdság 70 N/mm2 

Hajlítószilárdság 10  N/mm2 

Húzó-tapadószilárdság 1,51  N/mm2 (B1 osztály) 

Szín szürke 

Tárolás 6 hónapig fagymentes helyen tárolva 

Szállítási forma 25 kg-os zsák 

Hulladékártalmatlanítás Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat 
maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulla-
dék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet ké-
résre szívesen megküldünk. 


