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RC HARDTOP 403 W 
SLIJTVASTE POLYURETHAAN TOPLAAG 

 

Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC HARDTOP 403 W 

✓ Zeer hoge slijt- en krasweerstand 
✓ Zeer hoge UV-bestendigheid 

✓ Lage vuilopname 

✓ Laag verbruik  
✓ Lichte oppervlaktestructuur 
✓ Transparant of gekleurd (RAL kleuren ) 

 

Beschrijving 
 

Polyurethaan toplaag voor epoxy en polyurethaan kunstharsvloeren met zeer hoge krasweerstand en UV-bestendigheid.  

RC HARDTOP 403 W biedt goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische 

zuren, zouten en oplossingen. Gekleurd of transparant verkrijgbaar. 

 

Eigenschappen 
 

• Eén component; 

• Zeer hoge UV-bestendigheid; 

• Zeer hoge slijt- en krasweerstand; 

• Goede chemische weerstand; 

• Laag verbruik; 

• Lichte oppervlaktestructuur; 

• Lage vuilopname. 
 

Ondergrond 
 

Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal 

bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C en minimaal 3°C hoger dan de dauwpunttemperatuur. Maximale relatieve 

luchtvochtigheid 80%. RC HARDTOP 403 W wordt geplaatst op een uitgehard systeem. Polyurethaan en epoxy 

kunstharsvloeren die ouder zijn dan 2 dagen moeten worden opgeruwd. Kunstharsvloeren van onbekende samenstelling 

kunnen pas overlaagd worden nadat er een hechtingstest is uitgevoerd en de resultaten van deze test positief zijn.  
 

Gebruiksaanwijzing 
 

Roer het product homogeen voor gebruik. Voeg voor gekleurde versie de volledige hoeveelheid pigmentpoeder toe en 

meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Gebruik 25 cm brede nylon- of perlonroller met een 

vacht van maximum 12 mm om de coating op te zetten. Giet een kleine hoeveelheid gemengd materiaal in een emmer en 

besnijd de randen met een kwast en een kleine roller. Werk niet te ver vooruit aan het normale rollen (maximum 10 minuten), 

om zichtbare aanzetten te voorkomen of tot een minimum te beperken. Giet een plas uit en verdeel vanuit de plas.  
 

Benat de rollers in de emmer en breng de coating dwars op de richting waarin je werkt aan in banen van ca. 1,35m, zonder 

de vorige baan te overlappen. Rol direct na, kruiselings op de aangebrachte richting heen en terug, zonder veel druk met 

een voor bevochtigde brede roller. Let op dat er geen glinsterende glanzende plekjes achterblijven, veroorzaakt door 

opname van de coating door de roller. Breng de coating snel en gelijkmatig aan. Blijf altijd nat in nat werken. Probeer tijdens 

het aanbrengen tocht tot een minimum te beperken, hou ramen en deuren dicht. Dit om een te snelle droging te voorkomen. 

Na 15 minuten met een brede verfrol zonder druk kruislings afwerken. De laatste beweging steeds in dezelfde richting 

uitvoeren om structuurverschil te voorkomen. Vervang de verfrollen na 45 minuten. Na 24 uren kan een tweede laag worden 

aangebracht.  
 

RC HARDTOP 403 W is mechanisch belastbaar na 48 uren. Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere 

temperaturen verlengen de uithardingstijd. 
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Verbruik 
 

Transparant: 100g/m², gekleurd: 120g/m². 
 

Technische karakteristieken 
 

Soortelijke massa: 1,1 kg/dm³  

Kleur:  Transparant of gekleurd  

Viscositeit: 350 Mpa.s  

Laagdikte: 80 – 100 μm  

Hechting: > 2 N/mm²  

Oppervlak: Mat, appelsienhuid  

Potlife: 1 component-systeem  

Hardheid Shore D: 80 – 90  

Mengverhouding (transparant gekleurd): Klaar voor gebruik, A + pigment: 5kg + 0,75kg  

Minimale verwerkingstemperatuur: +10°C  

Verhardingstemperatuur: +10°C  

Hardingstijd bij 20°C: Stofdroog na 6 uur  

Mechanisch belastbaar na 48 uur  

Chemisch belastbaar na 7 dagen  

Doorharding: Krimpvrij 

Kleur: Indien een gekleurde toplaag gewenst is, dient het 

poederpigment afzonderlijk besteld te worden (RAL kleuren): 

5 kg RC PUS SL 60 transparant + 0.75 kg pigmentpoeder 
  

Veiligheid 
 

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van RC HARDTOP 403 W. Tijdens de verwerking ontstaat er een 

karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact 

vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. 

Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting 

volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn  verplicht. Raadpleeg steeds de meest 

recente veiligheidsfiche. 
 

Reiniging gereedschap 
 

Met RC VERDUNNER.  
 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• RC HARDTOP 403 W bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5°C en 35°C.  

• Houdbaarheid zes maanden. 
 

In geval van twijfel REYNCHEMIE NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, 

oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften. 
 

Verpakking 
 

5 kg (art.nr. 90124) + 1 kg pigment (art.nr. 901251). 
 

Foto’s 
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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en 
toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschi llen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 

geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor 
de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor  het betreffende product; exemplaren 

hiervan worden op verzoek verstrekt.  
 


