
TOEPASSING

Ultratop Base Coat is speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik als grondlaag op een Ultratop, 
Ultratop Living of Ultratop Loft coatinglaag 
voordat hierop een transparante, beschermde 
afwerklaag wordt aangebracht. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Ultratop Base Coat is een transparante, 
ééncomponent acrylformule in waterdispersie, 
ontwikkeld in de MAPEI R&D laboratoria. Het 
product wordt gebruikt als grondlaag om de 
absorptie en open poriën van de Ultratop, 
Ultratop Living of Ultratop Loft coatinglaag 
te egaliseren voordat hierop een transparante, 
beschermende afwerklaag uit het Mapefloor Finish 
assortiment wordt aangebracht.

BELANGRIJK

• Het product wordt kant en klaar geleverd; niet 
verdunnen voor gebruik.

• Laat tijdens het aanbrengen geen overtollig 
materiaal achter op het oppervlak van de 
ondergrond.

• Voor het aanbrengen van de volgende 
beschermende laag, wacht tot het product 
volledig is uitgehard (circa 3 uur bij +23°C).

• Ultratop Base Coat niet aanbrengen op 

stoffige, vochtige of vervuilde oppervlakken 
of oppervlakken met vlekken die de hechting 
van dit product op de ondergrond kunnen 
beïnvloeden.

• Bescherm Ultratop Base Coat tegen vorst. Dit 
product niet aanbrengen als de temperatuur 
lager is dan +10°C en controleer altijd of de 
temperatuur van de ondergrond ten minste 3°C 
boven dauwpunt is. 

AANBRENGEN

Voorbereiden van de ondergrond

Het Ultratop, Ultratop Living of Ultratop Loft 
oppervlak moet volledig zijn uitgehard en perfect 
droog zijn voordat dit product kan worden 
aangebracht. Verwijder alle sporen van vuil en 
losse delen van de ondergrond en verwijder het 
stof met behulp van een industriële stofzuiger.

Na het aanbrengen van het cementgebonden 
coatingproduct (wachttijd moet worden 
beoordeeld aan de hand van het type product, 
de dikte van de aangebrachte lagen, de 
omgevingstemperatuur, etc.) moet 12 tot 24 uur 
worden gewacht voordat Ultratop Base Coat kan 
worden aangebracht.

Bereiden van het product

Ultratop Base Coat wordt kant en klaar geleverd.
Roer het product voor gebruik kort door in 

Een-component acrylformule 
in waterdispersie, te 
gebruiken als grondlaag 
op het Ultratop, Ultratop 
Living of Ultratop Loft 
oppervlak voordat een 
beschermende afwerklaag 
wordt aangebracht
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TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Kleur: melkachtig wit

Vorm: vloeistof

Volumieke massa (g/cm³): 1,015

Brookfield viscositeit (mPa·s): 20 (# 1 - 100 tpm)

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23°C en 50% R.V.)

Aanbrengtemperatuur: van +12°C tot +30°C

Wachttijd tussen 2 lagen: min. 3 uur bij +23°C

Stofdroog bij +23°C en 50% R.V.: 2 uur

VERPAKKING
10 kg jerrycan.

HOUDBAARHEID
Bewaar het product op een overdekte, 
droge plek bij een temperatuur tussen 
+12°C tot +30°C. Het product kan onder 
deze omstandigheden 12 maanden 
worden bewaard. Bescherm tegen vorst.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de 
Safety Data Sheet op de website www.
mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en 
voorschriften op onze eigen ervaringen 
berusten, dienen zij slechts als een 
indicatie te worden beschouwd.  
De omstandigheden zullen in de praktijk 
telkens anders zijn en derhalve zal de 
gebruiker, alvorens hij of zij een van onze 
producten gaat gebruiken, zelf moeten 
nagaan of het product geschikt is voor 
het beoogde doel.  

de jerrycan en giet de benodigde 
hoeveelheid in een schone container. 
Het product niet verdunnen.

Aanbrengen van het product

Spray Ultratop Base Coat op de te 
behandelen Ultratop Loft om een 
gelijkmatige film te vormen. Ga hierna 
met behulp van een kortharige, mohair 
roller kruislings over het oppervlak en 
zorg ervoor dat het overtollig product 
niet op het oppervlak achterblijft. De 
filmlaag hardt bij +23°C in ongeveer 3 
uur uit. Ndat het volledig is uitgehard, 
kunnen de volgende beschermende 
afwerklagen uit het Mapefloor Finish 
assortiment worden aangebracht. 

Reiniging

Gereedschappen die worden gebruikt 
voor het bereiden en aanbrengen van 
Ultratop Base Coat, moeten meteen na 
gebruik met veel stromend water worden 
gereinigd. Na uitharding, kan het product 
alleen mechanisch worden verwijderd. 

VERBRUIK

50-80 g/m², afhankelijk van de porositeit 
en absorptie van de ondergrond.



van het MAPEI product niet als 

aanvulling of vervanging van de in de 

betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. 

Raadpleeg de website www.mapei.com 

voor de meest recente TDS.
BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING 
OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF 
AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

De gebruiker is dan ook altijd zelf 
verantwoordelijk voor het gebruik van het 
product.

Raadpleeg altijd de laatste versie 
van het technisch informatieblad, 
dat te vinden is op onze website 
www.mapei.com.

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data 
Blad (“TDS”) mag worden gekopieerd 
naar een ander project-gerelateerd 

document. Het project-gerelateerd 

document dient tijdens het aanbrengen 

Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 
www.mapei.nl en www.mapei.com
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