
 

 1 

Produktdatablad  
Produkt Robust™ Topp (Matt & Blank) 
Beskrivelse Robust™ Topp (Matt & Blank) er en transparent 

overflatebehandling som inneholder polyurethan harpiks. Robust 
Topp-Blank (1-komponent) og Robust Topp-Matt (2-komponent) er 
en beskyttende forsegling for sugende og ikke-sugende 
mineralske underlag, gulv og vegg innendørs. Egner seg godt som 
overflatebehandling for Robust™ Designgulv og andre mineralske 
gulv. Lys-resistent. Farge: Matt eller blank. 
 

• Blank eller matt overflate. 
• Løsemiddelfri. 
• UV-bestandig. 
• Transparent. 
• Lavt forbruk. 
• Vannfast. 
• Kjemikalieresistent. 

Forarbeid Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, 
sementslam, støv, fett, olje eller annen forurensing som kan 
forhindre heft til underlaget. Våte underlag kan gi misfarging. 

Utblanding Robust Topp-Matt komp. A og komp. B blandes med drill på lav 
hastighet. Robust Topp-Blank er 1 komponent. Og skal bare 
blandes med vann til 1. strøk. Ved 1. strøk blandes produktet med 
50% vann. (0,5 liter vann med 1 liter Robust Topp). 2. og 3. strøk 
påføres ufortynnet. 

Bruksmåte Robust Topp påføres jevnt på underlaget med mopp eller 
svampbrett med sirkulære bevegelser. Påføring med rull bør 
unngås. Robust Topp bør påføres underlaget i en operasjon uten 
opphold. Unngå ujevne tykkere lag eller dammer da dette kan gi 
fargeforskjeller. Overflaten må beskyttes til massen har herdet. 
 
Note: Hvis man skal bruke tape på overflaten er det fare for at 
forseglingen kan løsne fra underlaget. Prøv derfor tapen på et lite 
område først. 

Lagring Lagres tørt og frostfritt i uåpnet pakning. 

Tørketid 
+20° C og 50% RF 

Støvtørr etter: ca. 2 timer. Gangbar etter: ca. 6 timer. Fullherdet 
etter ca. 48 timer. 

Tekniske data Forbruk: Ca.: 0,28 kg/m². (3 strøk). 

Arbeidstid: Ca. 30 min. 
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Tørketid: støvtørr: ca 2 timer. 
Gangbar: ca 6 timer. Fullherdet 48 timer. 

Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C. 

Farge: Fargeløs (matt eller blank overflate). 

Vernetiltak Produktet inneholder sement og forårsaker en alkalisk/etsende 
reaksjon når det kommer i kontakt med fukt/vann. Unngå kontakt 
med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ 
ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store 
mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se 
Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no. 

Pakning Robust Topp-Matt: 1 kg sett 2 komp. boks + flaske (A+B). 
Robust Topp-Blank: 1kg flaske. 1 komp. 

GTIN Robust Topp-Blank: 7090040901606. 
Robust Topp-Matt: 7090040901620. 

Vare nr. Robust Topp-Blank: 160 
Robust Topp-Matt: 162 

Nobb 52888825, 52888833 

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det 
viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at 
produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv 
ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. 
Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på 
www.robustnorge.no. 

Revisjonsdato 01.06.2017 
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