
PROTEGA TOPCOAT C

PRODUKTDATABLAD
Art. nr 2120-10, -20, clear

APPLICERING
Vid applicering av Protega Topcoat C som skyddsfärg på 
Protega Wood-C är det viktigt att inte överstiga föreskriven 
färgmängd. Arbeten bör undvikas vid lägre omgivningstem-
peratur än +10°C. Produkten appliceras med fördel genom 
luft eller luftlös (airless) spruta. Vid sprutapplicering re-
kommenderas att använda värmepaket/värmeslang för att 
minska sprutdimma samt för förbättrad sprutbild. Rekom-
menderad storlek på munstycken är 0,012” – 0,017” och 
sprutvinkeln på munstycket väljs utifrån objektet som skall 
appliceras, vanligtvis 20-50°. Applicera med ett avstånd om 
ca 40-50 cm från ytan. 

Undvik inandning av sprutdimma och långvarig hudkontakt. 
Vid sprutning använd andningsskydd, halv- eller helmask 
med dammfi lter II b (St) mot sprutdimma. Se produktens 
säkerhetsdatablad. 

Om rollerapplicering väljs bör man tänka på att applicera ett 
tunt skikt utan att efterrolla på redan målad yta, låt torka. 
Applicera sedan skikt två på samma sätt för full täckning.   
Säkerställ alltid att rätt mängd applicerats med hjälp av Pro-
tega våtfi lmskam. 

TORKTID
Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet 
av max 50% gäller följande riktvärden: Dammtorr ca 1 h. 
Genomtorr ca 2 h. 

ÖVRIGA DATA
Viskositet: Viskös

Spec. vikt: 1,0

Torrhalt: 30%

Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. 

Förpackning: 5 kg hink 

Art. nr Protega Topcoat C:
2120-10, clear matt
2120-20, clear halvmatt

OBS! Får ej utsättas för frost!

PRODUKTBESKRIVNING
Transparent vattenburen, brytbar skyddsfärg. Finns i matt 
eller halvmatt. Kan brytas för att nå önskad kulör. Används 
som skyddsfärg och godkänd för brandklass, B-s1,d0 med 
brandskyddsfärgen Protega Wood-C.

Transparent skyddsfärg för brandskyddsfärgen Protega Wood-C

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 verifi kat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga 
handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se
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FÄRGMÄNGDER
Protega Topcoat C på Protega Wood-C, brandklass B-s1,d0
Färgmängd  g/m2      Våtfi lm µm      Torrfi lm µm
max100                        max 100           max 25 

GODKÄNNANDE & BEDÖMNINGAR
Typgodkänd för ytskikt, B-s1,d0, enligt EN 13501-1.
Typgodkännande nr RISE C900740.

Bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus, registre-
rad i Basta och i databas för byggprodukter som kan använ-
das i svanenmärkta byggnader.




