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BETOSAN s.r.o. - sanační a speciální materiály pro stavebnictví 

ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001; ČSN OHSAS 18001 

 

BETOSAN  s.r.o. Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4, tel/fax: +420 241 431 212, mobil: +420 602 189 459, +420 602 121 617, 
praha@betosan.cz, www.betosan.cz 

 

BETOSAN PURCOAT 1C TOP 
Jednosložkový vysoce elastický polyuretanový vrchní nátěr  

1. Charakteristika výrobku 
BETOSAN PURCOAT 1C TOP je specielně formulovaný jednosložkový polyuretanový nátěr 

 voděodolný, mrazuvzdorný 
 odolný proti chemickému a mechanickému zatížení 
 usnadňuje čištění a údržbu 
 barevně stálý, odolný vůči povětrnostním vlivům, zejména vůči UV záření 
 určený do exteriéru i interiéru, mechanicky zatížitelný od -30 ºC do +90 ºC 

2. Použití 
BETOSAN PURCOAT 1C TOP je jednosložkový alifatický polyuretanový vrchní nátěr pro silně zatí-
žené horizontální povrchy. Díky vysoké odolnosti vůči UV záření je vhodný zejména do exteriéru. Vy-
tváří povrchy odolné vůči oděru.  Používá se především jako uzavírací vrstva na polyuretanové nátěry 
a samonivelační hmoty, zejména řady PURFLOOR 70. Je vhodný pro použití ve vozových parcích, 
průmyslových budovách, skladech, letištních hangárech, čistírnách vod nebo v prostorech spojených 
s chemickým průmyslem. Dále se osvědčuje v kancelářských prostorách, skladech, halách, terasách a 
dále všude tam, kde se uplatní mechanická a chemická odolnost uzavírací vrstvy. 

3. Fyzikální a mechanické parametry  

 Barva kompozice  odstíny RAL/transparent 

Tahová pevnost (MPa) 3,7  

Průtažnost 290% 

Zasychání 20 °C (hod) 1-3 

Pochozí 20 °C (hod) po 12 

Plně zatížitelný po 7 dnech 

4. Zkušební atesty 
Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  
 Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204. 

5. Pokyny pro zpracování 
Nátěr BETOSAN PURCOAT 1C TOP je vhodný především jako uzavírací a finální vrstva na samoni-
velační polyuretanové hmoty BETOSAN PURFLOOR 70. 
Příprava podkladu:  Podkladový nátěr musí být rovný, pevný, stálý a zbavený substancí ovlivňujících 
přídržnost (tuky, živice, prach atd.) Podklad musí být suchý, vlhkost do 5%.  
UPOZORNĚNÍ: Podklad neumývejte vodou! 
Příprava nátěru se děje pouze náležitým promísením. 
Nanášení se provádí v jedné či dvou vrstvách s technologickou přestávkou 3÷4 hodiny (ne více než 6 
hodin). K nanášení je možné použít váleček, případně lze nanášet airless nástřikem. 
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než +5 ºC a vyšší než +35 ºC. 
Spotřeba: 0,12 až 0,25 kg/m

2
 při jednom až dvou nátěrech. 

Nanesenou vrstvu je nutné chránit min. 8 hodin před kontaktem s vodou. Zvýšená vlhkost během zrá-
ní může negativně ovlivnit vzhled nátěru. 
Poznámka: Při požadavku na protiskluzné vlastnosti je nezbytné do čerstvě nanesené vrstvy  
BETOSAN PURCOAT 1C TOP vpravit přiměřené množství fileru BETOFIL FJ. 

6. Balení a skladování 
BETOSAN PURCOAT 1C TOP je balen do plechových věder po 5 nebo 20 kg.  
V neporušených původních obalech činí doba skladovatelnosti 8 měsíců. Chránit před vlhkostí, slu-
nečním zářením a mrazem. Doporučená teplota skladování +5 ÷ +30 ºC. 

7. Ochrana zdraví při práci 
Práce s jednosložkovým systémem BETOSAN PURCOAT 1C TOP vyžaduje přiměřená hygienická 
opatření, obvyklá při práci s hmotami na polyuretanové bázi. Především je nutno se řídit příslušnými 
ustanovením ČSN 64 1301. Pracoviště musí být řádně odvětráno, pracovníci musí mít odpovídající 
prostředky osobní ochrany, při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. 



 

Na Dolinách 28 
147 00 Praha 4  
praha@betosan.cz 
www.betosan.cz 
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Při kontaminaci oka je nutno oči vypláchnout čistou vodou a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 
Při náhodném požití je nezbytné vyvolat okamžitě zvracení a bez otálení vyhledat lékařskou pomoc. 
Při potřísnění pokožky je nutno postižené místo důkladně umýt vlažnou vodou a mýdlem a místa ošet-
řit vhodným reparačním krémem.  
Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31. Protože výro-
bek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, je nutné BL poskytnout příjemci nebo dopravci. 
V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unie o chemických lát-
kách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatelům a 
distributorům následující informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání:  
Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by 
mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto 
důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1. 
Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné 
obavy), z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 
0,1% (w/w). 

9. Odstraňování odpadu 
Při zneškodňování kontaminovaného obalu a odstraňování zbytků přípravku je nutné postupovat 
podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

10. Důležité upozornění 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich 
znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při 
standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při 
zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, ne-
musí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zá-
rukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. 
Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a 
úspěch zaručujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou 
vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. 
Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím 
podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu 
výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na 
www.betosan.cz. 
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