
       

 

Кривий Ріг, вул. Геологічна, 2а/1    +38 (068) 452-24-42      t-color.com.ua   

CONTINUO TOP 
ПРОЗОРЕ ДВОКОМПОНЕНТНЕ АКРИЛ-УРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ 

Серія 118/119/120/121 
 

ОПИС 
 
CONTINUO TOP - це прозоре двокомпонентне 
покриття на основі акрил-уретанових аліфатичних 
смол, не жовтіюче, на водній основі для внутрішніх 
робіт, універсальне, ідеально підходить для 
нанесення валиком, щіткою або розпиленням. 
Завдяки високій стійкості до води, стирання і 
подряпин, в поєднанні з достатньою еластичністю 
оздоблення, CONTINUO TOP підходить для 
фарбування і догляду за дерев'яними елементами 
інтер'єру, включаючи традиційний паркет та 
дерев'яні сходи. 
Компонент CONTINUO TOP comp.A змішується з 
CONTINUO TOP comp.В перед використанням, досить 
ручного змішування. 
CONTINUO TOP comp.В - це затверджувач нового 
покоління на основі аліфатичного поліізоціанату з 
вмістом мономеру HDI <0.1% мас. 
CONTINUO TOP доступні версії: Satin, Glossy, Matt. 
Система CONTINUO класифікується як А+ згідно з 
указом Кабінету міністрів Франції про якість повітря в 
приміщеннях. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
CONTINUO TOP comp.A  
- Тип сполучної речовини: модифікована аліфатична 
поліуретанова дисперсія. 
- Розчинник: вода 
CONTINUO TOP comp.В  
- Тип сполучної речовини: аліфатичний поліізоціонат 
з вмістом мономеру HDI <0,1% по масі. 
-Пропорції змішування за вагою: 10 частин comp.А + 3 
частини comp.B. 
2,5 л comp.А + 0,75 л comp.B 
- Об'ємна маса суміші (А+В) UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 
0,02 кг/л 
- Термін придатності після змішування (A+B): прибл. 
60 хвилин при 20 °С. 
Також суміш (А+B) не можна використовувати по 
закінченню зазначеного часу, навіть якщо вона все 
ще в'язка. 
Щоб поліпшити зберігання упаковки контінуо 
CONTINUO TOP comp.B після відкриття, краї слід 

добре очистити і закрити кришку, захищаючи від 
вологи та сторонніх матеріалів. 
- Висушування (при температурі 25 °C і 65% відн. 
вологості): на дотик 30 хв.; для нанесення наступного 
шару - через 3 години. 
- Опір стирання по Таберу: 7 днів, шліф. круг для CS 
17, 1000 гр, 500 обертів (втрата ваги): 
CONTINUO TOP Satin : <25 мг 
CONTINUO TOP Glossy: <25 мг 
CONTINUO TOP Matt: <25 мг 
- Глянець UNI EN ISO 2813: 
CONTINUO TOP Glossy: 85, кут 60 ° 
CONTINUO TOP Satin: 20 ± 2, кут 60 ° 
CONTINUO TOP Matt: 10 ± 2, кут 85° 
Блиски фарб, виміряні на реальному об'єкті, можуть 
трохи відрізнятися від тих, які вимірюються у 
відповідності з положеннями UNI EN ISO 2813. 
Поверхня може піддаватися інтенсивному ходінню 
через 12 годин, повністю придатна для використання 
через 24 години, спільне досягнення технічних 
властивостей досягається через 5 днів. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Поверхні ,покриті CONTINUO DECO після нанесення 
CONTINUO LINK або CONTINUO LINK ART. 
- Вертикальні поверхні, покриті емалями або лаками. 
- Дерев'яні предмети інтер'єру, нові або вже 
пофарбоваіх, такі як: паркет, плінтуси, панелі, різні 
предмети, де потрібна висока твердість поверхні. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Декоративна система CONTINUO: див. вказівки, 
наведені в технічному додатку. 
Дерев'яні поверхні нові або відновлені: 
- Злегка прошліфувати поверхню, щоб видалити 
задирки волокон. 
- Видалити можливі залишки деревної смоли, 
використовуючи відповідний розчинник. 
- Зашпаклювати нерівності шпаклівкою синтетичною. 
Шпакльовані ділянки зашліфувати і видалити пил. 
- Переконайтеся, що деревина не надто волога. 
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- Відшліфувати поверхні, потім нанесіть 2 шари 
CONTINUO TOP, проводячи шліфування між 
нанесенням шарів, щоб видалити виступаючі 
волокна. 
- Будьте обережні з нанесенням на деревину, багату 
таніном – можлива поява темних плям. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C/ 
макс. +45°C. 
Відносна вологість повітря: <85%. 
Вологість поверхні: <10%. 
- Інструменти: щітка, валик з ворсом середньої 
довжини, звичайний або безповітряний розпилювач. 
- Розведення: розбавити отриману суміш (2,5 л 
comp.A + 0,75 л comp.B, додавши 0,300-0,400 л води, 
макс. 13% по масі. 
- Не додавайте більше води, щоб продовжити термін 
обробки суміші. 
- Змішувати (каталізувати) і використовувати одну 
упаковку за раз (comp.A+ comp.B). 
- Кількість шарів: 2 шари. 
- Для того, щоб уникнути утворення темних ділянок, 
наносьте продукт рівномірно, не дофарбовуючи 
валиком або щіткою вже пофарбовані поверхні у той 
момент коли продукт вже починає схоплюватися і 
утворювати плівку. 
- Всі інструменти одразу після використання слід 
очистити і промити водою. 
- Орієнтовна витрата: сильно залежить від характеру 
продукту, який покривається. Для 
середньоабсорбуючих гладких поверхонь витрата 
становить 7-8 м2/л. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт поставляється прозорим і не колорується. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 
 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Категорія A / j: 140 г / л (2010 р.) 
Містить не більше 140 г/л ЛОС. 
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишити до 
повного висихання залишки матеріалу і утилізувати 
разом з будівельними відходами. Не викидайте  
залишки матеріалу в каналізацію, у водне 
середовище та на землю. Для додаткової інформації 
необхідно ознайомитися з Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
Пропонуємо Вам детально вивчити процес нанесення 
матеріалу завдяки відеоінструкції на нашому YouTube-
каналі за посиланнями: 
https://youtu.be/o9dtzkA7CpY 
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 
 

https://youtu.be/o9dtzkA7CpY

