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Reaxyl® Topor™

2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken
Zonder primer of grondlaag
Droog in 1 uur 
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Reaxyl® Topor is een lichtgrijze, zonlichtweerkaatsende, Uv-bestendige, blijvend 
elastische en smeerbare vloeibare waterdichting voor alle daken.  Reaxyl® Topor 
maakt alle bestaande daken duurzaam en elastisch waterdicht.  Reaxyl® Topor 
heeft een uitstekende hechting zonder primer of grondlaag op alle dakbedekkingen 
en aansluitende bouwmaterialen zoals roofing, EPDM, Pvc-folies, FPO-A-folies, 
beton, cellenbeton, natuursteen, leien, bakstenen, isolatieplaten, XPS, PUR, PIR, 
lood, zink, koper, metalen, kunststoffen, epoxy, polyester, enz.
Reaxyl® Topor is als 2-componentenproduct universeel inzetbaar en uitermate 
geschikt om alle bestaande platte daken waterdicht en duurzaam af te werken of 
te renoveren, alsook om dakgoten uit roofing, zink, kunststof of lood te vernieuwen.  
Gewoon naadloos insmeren en klaar.  
Reaxyl® Topor heeft een unieke formule die de beste eigenschappen van siliconen 
en polyurethaan combineert, inclusief de goede UV-bestendigheid, zeer goede 
universele hechting en uitstekende duurzaamheid voor buitengebruik. Reaxyl® 
Topor bevat geen bitumen, teer, siliconen, epoxy, polyurethaan of oplosmiddelen.

Toepassing:
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Gebruiksaanwijzing

Plaatsen waar plassen blijven staan op een plat dak best vooraf egaliseren met 
PCI Zemtec 180. Naden, bewegingsvoegen en kieren eerst dichten met Tubefix®. 
Blazen in de dakbedekking open snijden, drogen en lijmen met Tubefix®. Giet de 
2 componenten om in de buitenemmer. Reaxyl® Topor mengen met een Reaxyl® 
mengstaaf in de geleverde hoeveelheid in de buitenemmer. Reaxyl® Topor 
aanbrengen op een stofvrij en gereinigd oppervlak met een Reaxyl® productrol, 
radiatorkwast, plakspaan of een spatel op de te behandelen daken. Reaxyl® 

Topor mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden en is UV-stabiel en 
regenvast.  Als duurzame waterdichting steeds minimaal 2 lagen aanbrengen. Bij 
twijfel eerst een voorafgaandelijke test uitvoeren of vraag tijdig advies. Reaxyl® 
Topor is milieuvriendelijk en bevat geen bitumen, isocyanaten, oplosmiddelen of 
solventen.  Reaxyl® Topor hecht en hard uit bij moeilijke weersomstandigheden en 
op vochtige ondergronden.  Reaxyl® Topor verlengt aanzienlijk de levensduur van 
alle soorten dakbedekking. Reaxyl® Topor verlaagd de binnentemperatuur door zijn 
lichtgrijze, reflecterende kleur (± RAL 7035).
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Bewegingsvoegen eerst afkitten met Tubefix®. Omlijn de randen en aansluitingen 
met Reaxyl® Topor en een Reaxyl® radiatorborstel.

Reaxyl   Tubefix

 

Reaxyl® Topor™  
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Uitzicht:    lichtgrijs (± RAL 7035)
Basis component A:  polyether prepolymeer
          component B: acrylaat elastomeer
Mengverhouding:  7 delen A component 
   10 delen B component
Potlife mengsel:  ± 8 uur (= korter bij temperaturen boven 25°C)
Oplosmiddel:  oplosmiddelvrij
Gewicht:    140 gr/cm²   
Dampdiffusieweerstand:  µ > 3500
Laagdikte:   1 - 2 kg/m² 
Rendement:  17 kg = voor ± 10 - 20 m²
   3,7 kg = voor ± 2 – 4,3 m²
Droogtijd bij 20 °C:  ± 1 uur (= langer bij koude temperaturen en dikke laagdiktes)
Regenvast bij 20 °C: ½ uur (= langer bij koude temperaturen en dikke laagdiktes)
Beloopbaar bij 20 °C: na 2 uur (= langer bij koude temperaturen en dikke laagdiktes)
Hechtsterkte:  0,95 N / mm²
Rek bij breuk:  > 100 %
Temperatuur bestendigheid:  - 40 / + 90°C
UV-bestendigheid:  bestendig
Verwerkingstemperatuur: + 10°C / + 35°C.  
Reiniging:  water; na droging: mechanisch
Verpakking:  17 kg, 7 kg A comp., 10 kg B comp.
   3,7 kg, 1,5 kg A comp., 2,2 kg B comp.
   + roerlat
Stockage:   1 jaar koel en droog

Technische gegevens

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF-EMISSIE 
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©2017 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical 
bvba.  De logo’s van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid 
is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel: +32 11 72 71 66
Fax: +32 11 72 71 51
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

Oplossingen
voor al uw bouwproblemen
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