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Topolit® Bitumenfix (T-Bf) 
       

    

 
Topolit® Bitumenfix este un mortar pentru reparaţii 
asfaltice, gata de întrebuinţare, pe bază de bitum, cu 
agregat bazaltic, polimeri, diferiţi adezivi şi aditivi. 
 
Proprietăţi 

 
• monocomponent, gata de întrebuinţare 
• aplicarea se poate face atât pe timp umed, 

cât şi la temperaturi scăzute 
• poate fi pus sub sarcină imediat după 

aplicare 
• nu necesită grunduire 
• uşor de prelucrat 
• fabricat fără solvenţi, pentru a fi conform 

obligaţiei de marcaj rutier 
 
Domenii de utilizare 
 
Topolit® Bitumenfix este folosit pentru toate 
lucrările de renovare/reparare a părţilor carosabile 
din asfalt sau beton. 
Exemple:  

• legatură dintre capacul canalului şi partea 
carosabilă 

• găuri mici şi mari 
• acoperirea decopertărilor în partea 

carosabilă, de exemplu pentru racordarea 
clădirilor la instalatiile de apă, curent, etc. 

 
 
 

Punere în operă 
 

1. Pregătirea stratului suport 
Pentru o reparaţie de calitate, durabilă trebuie 
asigurată rezistenţa structurii stratului de bază. 
Trebuie îndepărtată mizeria, apa, gheaţa şi alte părţi 
neaderente. 
 

2. Aplicarea 
Topolit® Bitumenfix poate fi aplicat direct din 
recipient, nu necesită malaxare. 
Se recomandă înainte de punerea în operă 
amestecarea pentru omogenizare, astfel încât liantul 
să se distribuie mai bine în masa materialului. 
 

Găurile trebuie umplute puţin peste nivel, nivelate şi 
compactate cu lopata sau cu maiul. În cazul unor 
suprafeţe mai mari se recomandă frezarea muchiilor şi  
compactarea Topolit® Bitumenfix cu un utilaj 
corespunzător. 
 
Topolit® Bitumenfix poate fi pus sub sarcină imediat 
după aplicare. Întărirea rapidă a materialului este direct 
influenţată de o compactare cât mai bună, chiar şi prin 
circulare.  
Aplicarea altor straturi nu se va face mai repede de 
3 săptămâni.  
 
Topolit® Bitumenfix nu intră in categoria mărfurilor 
periculoase conf. GGVS. 
 
Topolit® Bitumenfix poate fi prelucrat la o temperatură a 
mediului înconjurător de la  -200C până la +400C. 
Temperatura materialului, respectiv a mortarului trebuie 
să fie între + 100 C şi + 200C.  
 
 
Topolit® Bitufix poate fi livrat cu următoarele granulaţii: 
 

Granulaţie Înălţime de aplicare 
0-3 mm 1-2,5 cm 
0-5 mm 1,5-3,5 cm 
0-8mm 2,5-5,0 cm, 

 
 La cerere se pot livra şi următoarele granulaţii 

Granulaţie Înălţime de aplicare 
0-11 mm 3,5-8 cm 
0-16 mm 9,0-10,0 cm 

 
Consum 

25 kg/m2 la o grosime a stratului de 20 mm 
 

Livrare 
Găleată de 25 kg  
24 găleţi x 25 kg = 600 kg pe europalet 

 
Depozitare. Valabilitate 
În ambalaje originale nedesfăcute cel puţin 1 an în loc 
uscat şi răcoros. 
Evitaţi expunerea la acţiunea directă a razelor solare. 

Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate datele de 
mai sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. 
Odată cu apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea. 

T
-B

f 0
6-

14


