
 

 

 

KARTA PRODUKTOWA  

Enketop 

 

 

        

 

 

 

 

                                

OPIS 

 

Enketop  to jednokomponentowa, bezspoinowa, elastyczna powłoka ochronno- dekoracyjna 

do renowacji balkonów i tarasów stosowana na hydrizolację  Enkopur. Powłoka wykonana 

jest na bazie prepolimerów  PUR. Enketop jest produktem samowulkanizującym się pod 

wpływem wilgoci w powietrzu, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do Enkopur-u, 

jak i odpornością na działanie czynników atmosferycznych. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Baza prepolimery poliuretanowe 

Gęstość  1,4 g/cm3 przy +20°C 

Konsystencja płynna masa o konsystencji tiksotropowej 

Barwa  szara 

Opór paroprzepuszczalności µ ok. 3000 

Czas tworzenia powłoki Ok 1 h przy +20°C i 60% wilgotności względnej  

Elastyczność w temp.ujemnej < - 30°C 

Odporność na wysoką temperaturę  Do +80°C 

 
 

ZASTOSOWANIE 

 
Powłoka użytkowa na uszczelnienie Enkopur. 

 

APLIKACJA 

 
Na całkowicie zwulkanizowanej warstwie Enkopur-u powłokę  Enkotop nakłada się na całej 

powierzchni za pomocą zębatej pacy murarskiej. Zużycie Enkotop-u wynosi min. 2- 3 kg/m2 

na poziomej powierzchni. Następnie bez wywierania nacisku należy powłokę odpowietrzyć 

przy pomocy wałka kolczastego. Czynność tą wykonuje się krzyżowo na przemian. 



Aby uzyskać powłokę dekoracyjno-użytkową pierwszą warstwę  Enketop-u należy nałożyć na 

całą powierzchnię zużywając około 2,5 kg/m2, poczekać minimum 12 h i przystąpić do 

nałożenia drugiej warstwy Enketop-u w ilości około 500 g/cm2 i rozsypujemy na całej 

powierzchni łatki tworzywowe w nadmiarze, który po utwardzeniu powłoki tj. po około 24 h 

usuwamy zamiatając lub odkurzając odkurzaczem przemysłowym. W celu uzyskania 

optymalnego efektu optycznego odstające płatki należy zdrapać przy pomocy pacy murarskiej 

i ponownie odkurzyć. 

Przed użyciem należy pamiętać, aby Enketop dokładnie wymieszać, tak aby uzyskał jednolitą 

masę.  

Po zakończeniu prac lub w czasie przerwy narzędzia należy niezwłocznie umyć w innym 

razie nie będą nadawały się do dalszego wykorzystania. 

 

PRACA Z Enketop-em  

 

Preparat nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach. Może powodować objawy alergii 

lub astmy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać oparów. Podczas prac z Enketop-

em  należy nosić specjalne ochronne rękawice oraz odpowiednią ochronną odzież. W 

przypadku kontaktu:  

- ze skórą natychmiast należy przemyć ją dużą ilością wody,  

- z oczami należy ostrożnie płukać dużą ilością wody. 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy z produktem w Karcie charakterystyki 

produktu. 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

 

Enketop należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze od  

+5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania 

powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i 

otwartego ognia również na placu budowy. Zżelowany materiał nie nadaje się do użytku. 
Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy. 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                     

 
Zakład Produkcyjny w Pelplinie   tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07 

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie   tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52 

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim  tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20 

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu  tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51 

 


