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Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksipohjuste tuoreelle ja kostealle betonille. 
 
 
 
 
Tuotekuvaus 

 
MASTERTOP® P 621 on matalaviskoosinen, liuotteeton, 
kaksikomponenttinen epoksihartsipohjainen pohjuste. 
Soveltuu myös kostealle betonille. 

 
Käyttökohteet 

 
MASTERTOP® P 621 soveltuu käytettäväksi 
mineraalialus- toilla, esim. Betoni ja sementtipohjaiset 
alustat MASTER- TOP® järjestelmissä ja CONIPUR-

vesieristysmassojen alla. MASTERTOP® P 621 voidaan 
käyttää myös muissa pinnoituksissa, missä betoni on 
kostea. 

 
testiraportit 

 
•   P 5389 – Reaktiivisen hartsin perustesti ZTV-ING osan  

TL/TP-BEL-EP mukaisesti 
•   7 P 5171-1 – tartuntavetolujuuden ja ilmakuplien muodos- 

tuminen nousevan kosteuden johdosta. 
•   P 5171-2 – pinnoittamisen ja betonista nousevan jäännös- 

kosteuden yhteensopivuus. 
 

Ominaisuudet ja edut 
 

•   sopii kosteille alustoille  
•   voidaan levittää tuoreelle betonille  
•   kestää kovia lämpötiloja, esim. bitumin lämmitys   
•   matalaviskoosinen 
•   erinomainen kosteuden läpäisevyys  
•   sulkee huokoset 
•   erinomainen tartunta alustaan 
•   helppo levittää 

 
Käyttöohjeet 

 
MASTERTOP® P 621 toimitetaan oikeassa sekoitussuhtees- 
sa olevissa pakkauksissa. Ennen sekoitusta, varmista että 
molemmat komponentit ovat n. +15 - 25 °C lämpöisiä. 
Kaada B-komponentin sisältö kokonaisuudessaan A-kompo- 
nentin sekaan. ÄLÄ SEKOITA KÄSIN. Sekoita hidaskierrok- 
sisella sekoittimella (esim. porakone, jossa sopiva sekoitus- 
pää) vähintään 3 minuuttia. Sekoita astian reunat ja pohja 
useaan kertaan kunnollisen sekoittumisen varmistamiseksi. 

Pidä sekoituspää kokonaan seoksessa ilmakuplien välttä- 
miseksi. Kun seos on tasalaatuista, kaada seos puhtaaseen 
astiaan ja sekoita vielä minuutin ajan. 

MASTERTOP® P 621 tulisi levittää kun ympäristön lämpötila 
on tasainen tai laskeva, sillä tämä vähentää betonista nouse- 
van ilman vaikutuksesta syntyvien ilmakuplien syntymistä. 

Sekoittamisen jälkeen MASTERTOP® P 621 levitetään alus- 
talle lastalla ja viimeistellään telalla. 
 
Pohjusteelle kylvetään kynsihiekka seuraavan kerroksen 
tartuntaa parantamaan. Pohjusteen kuivumiseen vaikuttaa 
ympäristön, primerin ja alustan lämpötilat. Alhaisissa lämpö- 
tiloissa kemialliset reaktiot hidastuvat; tämä pidentää astia- 
aikaa, avointa aikaa ja kuivumisaikoja. Korkeissa lämpöti- 
loissa em. ajat vastaavasti lyhenevät. Täysin kovettuakseen, 
materiaalin, alustan ja levityksen aikaisen lämpötilan ei tulisi 
laskea alle minimin. 
 
Levityksen jälkeen, alusta tulee suojata vedeltä n. 24 tuntia 
(+20 °C). Tämän ajan kuluessa, kosketus veden kanssa voi 
aiheuttaa pinnan “kukkimista” ja/tai pinnan tahmeutta, jotka 
tulee poistaa. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 3 astet- 
ta kastepisteen yläpuolella asennuksen aikana ja vähintään 
24 tuntia asennuksen jälkeen (+15 °C). 
 
Alustan valmistelu 
 
Alustan tulee olla rakenteellisesti kestävä, kuiva ja puhdas 
tartuntaa heikentävistä aineista, kuten öljyt, rasvat, irtolika, 
pöly jne. Alustan esikäsittelyä sinkopuhaltamalla, jyrsimällä 
tai painepesurilla suositellaan. Keskimääräiselle - raskaal- 
le  mekaaniselle rasitukselle joutuvien alustojen vetolu- 

juus pitäisi olla vähintään 1,5 N/mm2  (tarkista hyväksytyllä 
vetolujuustesterillä 100 N/s rasituksella) alustan valmistelun 
jälkeen. Betonin tulee olla kuiva ZTV-ING määritysten mukai- 
sesti riippuen betonin laadusta. Täysin kovettuneen betonin 
jäännöskosteus ei saa ylittää 4 % betonin laadulla C30/37  
ja 3 % laadulla C35/45 (tarkista esim. CM laitteella). Tuore 
betoni voidaan pinnoittaa 7 päivän kuluttua valusta, olettaen 
että hydrataatioprosessi on valmis, betonin vesipitoisuus on 
tuolloin alle 4 %. Alustan lämpötilan tulee olla väh. 3 astetta 
kastepisteen  yläpuolella. 
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 Tekniset tiedot 
 

Sekoitussuhde (muovi : kovete) painon mukaan 
tilavuuden mukaan 

100 : 36 
3 : 1 

Ominaispaino seos 1,13 g/cm3 
Seoksen viskositeetti +20 °C 440 mPas 
Käyttöaika +12 °C 

+23 °C 
+30 °C 

50 min 
20 min 
10 min 

Uudelleenpinnoitusaika +8 °C 
+23 °C 
+30 °C 

väh. 30 tuntia - max. 4 vrk 
väh. 7 tuntia - max. 2 vrk 
väh. 3 tuntia - max. 1 vrk 

Täysin kovettunut +12 °C 
+23 °C 
+30 °C 

8 vrk 
5 vrk 
3 vrk 

Käyttölämpötilat (alusta ja ympäristö)  väh. +8 °C 
max. +30 °C 

Sallittu suhteellinen kosteus +8 °C 75 % 
 > +23 °C 85 % 

 
 

Tekniset tiedot kovettuneesta materiaalista*  
Shore-D-kovuus  83 
Lasittumislämpötila  28 päivän jälkeen 52 °C 
Puristuslujuus  28 päivän jälkeen 100 N/mm2 
* Edellä olevat arvot ovat ohjeellisia, eikä niitä tule käyttää rakennesuunnitelmien perustana. 

 
 

Menekki 
 
Käytettäessä siltojen kansien vedeneristysjärjestelmissä 
ZTV-ING osa 7  TL/TP-BEL-EP:n mukaisesti,  
MASTERTOP® P 621 levitetään kahteen kertaan: 
 

MASTERTOP® P 621 0.5 kg/m2 
Silikahiekka (0.7 – 1.2 mm) 1.0 kg/m2 
 
MASTERTOP® P 621 0.6 kg/m2 
 

Muissa pohjustus- ja pinnoitustöissä MASTERTOP® P 621:n menekki on 0,3 0,5 kg/m2 riippuen alustan kunnosta ja 
huokoisuudesta.  
 

Hyvin huokoisille alustoille suositellaan toista kerrosta, jolloin menekki 0,2 – 0,4 kg/m2.  Kynsihiekka, 0,3 – 0,8 mm, n. 1,0 kg/m2, 
suositellaan levitettäväksi kostean primerin päälle. 
 
Jos alustan jäännöskosteus on korkea tai alusta on suoraan kosketuksissa maahan, ota yhteyttä BASFin tekniseen neu- 
vontaan. Yllä olevat menekkiarvot ovat ohjeellisia ja voivat olla suurempia hyvin huokoisilla tai karkeilla alustoilla. 
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Työkalujen puhdistus 
 

Uudelleen käytettävät työkalut tulee puhdistaa huolellisesti 
 
Pakkauskoot 

 
MASTERTOP P 621 toimitetaan 18 kg pakkauksissa. 

 
Ulkonäkö 

 
Varastointi 

 
Varastoi alkuperäisissä pakkauksissa kuivissa olosuhteissa 
+15 – 25 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa. Va- 
rastointiaika em. oloissa, katso “Parasta ennen…” tuotteen 
etiketistä.  

Läpinäkyvä neste 
 
 
Varoitukset ja turvatoimet 
 
Kovettuneena MASTERTOP® P 621 on fysiologisesti 
vaara- tonta. Käytä suojahansikkaita, -laseja ja -
vaatteita. Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Jos 
ainetta joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin. Vältä höyryjen 
hengittämistä. Kun käsittelet tuotetta, älä syö, tupakoi 
äläkä työskentele avotulen lähellä. Lisätietoja 
turvallisuusvaroituksista, kuljetussäännöksistä ja 
jätehuollosta on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa. 
Paikallisen toimialajärjestön ja / tai muiden 
viranomaisten asettamia turvallisuussäännöksiä ja 
epoksihartsien käsittelyyn liittyviä määräyksiä on 
noudatettava. 

 
EU-säädös 2004/42 (Deco-paint-Guideline) 
 
Tämä tuote vastaa EU-direktiiviä 2004/42/EG ja 
sisältää vähemmän kuin sallitun määrän VOC 
(haihtuvien orgaanis- ten yhdisteiden) -päästöjä (Stage 
2, 2010). EU-direktiivin 
2004/42 mukaiset maksimi VOC-päästöt tuoteluokassa IIA  
/ j -tyyppi ovat 500 g/l (Raja: Stage 2, 2010). VOC-
päästöt MASTERTOP® P 621:ssa ovat < 500 g/l 
(käyttövalmiissa tuotteessa). 
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BASF Construction Chemicals Europe 
AG Industriestrasse  26, CH-8207 
Schaffhausen 

09 

Käytettäväksi 
rakennuksissa 

(järjestelmät teknisten tietojen 
mukaisesti) 

 
 

Tuotteen ominaisuudet 

EN 13813 

SR-B1,5-Efl 

Pohjuste 

Paloluokka* Efl 

Syövyttävien aineiden 
t i  

SR 

Veden läpäisevyys NP
D 

Vesihöyryn läpäisevyys NP
D 

Kulutuskestävyys NPD 

Tartuntavetolujuus B 
1 5 

Iskunkestävyys NP
D 

Melun eristys NP
D 

Äänen absorptio NP
D 

Lämmöneristys NP
D 

Kemiallinen kestävyys NP
D  

* Arvo määritelty järjestelmässä 13501-1 mukaisesti 
NPD = Ei testattu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista 
hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin 
tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme. 
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