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Vattenburen, brytbar skyddsfärg. Finns i matt eller 
halvmatt i tre baser, vit, medium eller clear, för att nå 
önskad kulör. Godkänd för att användas till Protegas  
vita  och  vittonade brandskyddsfärger.  Observera att 
Topcoat W  inte kan användas till vår transparenta 
brandskyddsfärg. 

Används som skyddsfärg och godkänd för brand-
klassen B-s1,d0 med brandskyddsfärgen Protega Wood-
S, vit eller vittonad. För vittonad yta välj alltid Topcoat W, 
clear. Utmärkt även som snygg avslutning på bärande 
konstruktioner av trä med Novatherm 2FR och 4FR 
eller bärande stål med produkten Protega Steel 1001. 

APPLICERING 

Ytorna måste vara fria från damm och fett. Arbeten bör und-
vikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Applicera 
med roller, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Att tänka 
på vid rollerapplicering: Applicera ett tunt skikt utan att  
efterrolla på redan målad yta. Låt torka. Applicera skikt 2 
för full täckning vid mörkare kulörer.  

TORKTID 

Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet 
av max 50% gäller följande riktvärden: Dammtorr ca 2 
tim. Genomtorr ca 8 tim.  

ÖVRIGA  DATA 

Viskositet: 

Flampunkt: 

Spec. vikt: 

Torrhalt: 

Skikttjocklek: 

Förtunning:

Lagring:

Viskös 

Icke brännbar 

1,3 

53% 

100 g/m2 ger 75 μm våt och 40 μm  torr 

film. 5 liter räcker till ca 40-45 m2. 

Vatten 

12 mån vid oöppnad förpackning. 
OBS!  Får ej utsättas för frost! 

FÖRPACKNING 
Plastspann 5 liter. 92 spannar per pall. 

GODKÄNNANDE &  BEDÖMNINGAR         
Typgodkännande nr SC0507-14 för ytskikt B-s1,d0 
enligt EN 13501-1:2007. Typgodkännande nr 0087/99 
för brandisolering av bärande träkonstruktioner.  
ETA-20/1123 för bärande stålkonstruktioner. 
Rekommenderad av Byggvarubedömningen. Bedömd 
av Sundahus, Red List Free och registrerad i Basta.

SKYDDSÅTGÄRDER 

Undvik inandning av sprutdimma och långvarig 
hudkontakt. Vid sprutning använd andningsskydd, halv- 
eller helmask med dammfilter II b (St) mot sprutdimma. 
Se produktens  säkerhetsdatablad. 
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Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte 
användas som underlag eller verifikat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga 
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