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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
 
+ Nya och gamla dricksvattenssystem 
+ Nya och gamla anläggningar inom fiskodling 
+ Andra konstruktioner i kontakt med dricksvatten 
 
 
SYSTEMBESKRIVNING 
 
Systemet består av produkter som ger en porfri och beständig 
yta, som är väl lämpad till behandling av stål och 
betongkonstruktioner i kontakt med dricksvatten. 
 
Purtop 1000  är testat och godkänt av Folkhälsomyndigheten för 
kontakt med dricksvatten. 
 
Systemet läggs i tjocklekar från 2–4 mm, och ger en emissionsfri 
yta som skyddar mot nedbrytning. Systemet levereras i vit eller 
grå färg, och er snabbt att installera.  
 
Produkterna som används är fria från organiska lösningsmedel. 
Systemet säkerställer snabb installation och bruk, och 
slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. 
 
 
EGENSKAPER 
 
Systemet är lämpligt i miljöer med krav på: 
 
+ Porfria och vattentäta 
+ Hygienisk och lätt att rengöra 
+ Statiskt och dynamiskt spricköverbyggande  
+ Mycket slitstarkt mot mekanisk belastning 
+ Beständigt mot aggressivt vatten med låg pH och låg 
   alkalinitet       
+ Beständigt mot olika kemikalier  
+ Dokumenterad vattentät till mer än 25 Bar  
 
 
SYSTEMUPPBYGGNAD 
 
Underlag/förbehandling 
Underlaget ska förbehandlas med sliping, sandblästring eller 
blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc. 
 
Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra 
cementbaserade underlag. 
 
Kontakta Mapei för rekommendationer for användning på andra 
underlag som t.ex. stål och olika typer plast.  
 
1 Porfyllning  
Mapepoxy Cem-S – epoxybaserat porspackel. 
Tre-komponents epoxybaserat porfyllning som appliceras med  
spackel, och slätas ut till en jämn yta.  
 
 
 
 
 

 
2 Primning 
Mapeprimer M – opigmenterad epoxy. 
Lösningsmedelsfri epoxy appliceras med pensel, roller eller 
sprayas. Ytan strös med torr sand. 
3 Topplack  
PURTOP 1000 – polyuretanmembran. 
Dricksvattensgodkänd polyuretanmembran som appliceras 
med sprututrustning om minst 2 mm. 

 
Beskrivningstext: 
Golv/tak/vägg:  PURTOP 1000 AQUA 
Yta: Struktur / halkskyddad 
Tjocklek:  3–7 mm 
Sockel: Fas / Hålkärlssockel H=(ange) mm. 
Kulör: Ljusgrå (standard), (ange) 
Utförande enligt leverantörens anvisningar 
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08–525 09 080 
 
ÖVRIG INFORMATION 
+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns 
tillgängliga på www.mapei.se 
+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska 
arbetsmiljörisker 
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