
 

 

 

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L. 
Birouri: Str. Ştirbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010118 – Bucureşti -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114 
Tel: +40 744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit:. Sos. Odai 365, Sector 1, Bucuresti (Sorceti) 
 

 

 

Topolit® Bitumenfix  
Asfalt rece 

       

    

 
 

 

 

 

 

Topolit® Bitumenfix este un afalt de reparaţii, gata 
pregătit pentru utilizare pe bază de componente 
bituminoase, agregate conform DIN EN 13043, 
polimeri, adezivi și aditivi. 
 

Domenii de utilizare 
Topolit® Bitumenfix este folosit pentru toate 
lucrările de reparații minore a părţilor carosabile din 
asfalt sau beton, în special pentru umplerea gropilor 
sau fisurilor după instalarea pieselor în zona de 
rulare, cum ar fi suprafețele drumurilor, capace 
pentru guri de vizitare, hidranți și grătare de 
scurgere. 

 
Proprietăţi 
• monocomponent, gata de întrebuinţare 

• poate fi acoperit cu asfalt fierbinte 

• poate fi pus sub sarcină imediat după aplicare 

• fabricat fără solvenţi, pentru a fi conform obligaţiei 
de marcaj rutier 

• adecvat pentru zonele de protecție a apei 2 și 3 

• poate fi pus în operă la temperaturi între -20 ° C 
până la + 40 °C 

• produs realizat în conformitate cu DIN 1995 
partea 4 (Bitum și lianți bituminoși – Cerințe 
pentru lianți – Partea 4: Bitum rece) 

• aplicarea se poate face atât pe timp umed, cât şi 
la temperaturi scăzute 

 
Topolit® Bitufix poate fi livrat cu următoarele 
granulaţii: 

Granulaţie Înălţime de aplicare 

0-3 mm 1 - 2,5 cm (capacul alb)* 

0-5 mm 1,5 - 3,5 cm (capacul verde)* 

0-8mm 2,5 - 5,0 cm (capacul roșu)* 
*este posibil ca înălțimea de aplicare să fie mai mare 
în cazul unei compactări mecanice intermediară între 
straturi 
 
 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 

 
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. Îndepărtați și curățați marginile zonei 
afectate. 

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 o ramă sau placă vibrantă. Suprafața 
reparată poate fi pusă sub sarcină imediat după aplicare. 
Cu cât este mai mare compactarea, cu atât materialul se 
întărește mai repede. În funcție de vreme, presărarea cu 
nisip permite o circulație mai rapidă.  

 
3. Recomandări 

• Temperatura materialului, respectiv a mortarului 
trebuie să fie între + 100 C şi + 200C.  

• Nu utilizati Topolit® Bitumenfix dacă suprafața 
ce urmează a fi reparată va fi supusă unor încărcări mari 
și rotative. 

• Pentru încărcări mari utilizați materialul cu cea 
mai mare dimensiune a granulelor, compactați mecanic 
suprafața și șlefuiți muchiile 

• Topolit® Bitumenfix nu intră în categoria 
mărfurilor periculoase conf. GGVS. Gălețile complet golite 
pot fi reciclate, intrând în categoria materialelor plastice. 

• Nu se aplica sub formă de covoare asfaltice, este 
recomandat doar pentru reparații locale 
 
Consum: 
Consumul depinde de gradul de compactare și de 
dimensiunea granulelor, în medie, acesta este de 
aproximativ 18 kg/ m2 pentru o grosime de un centimetru. 
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.  

 
Depozitare. Valabilitate 
În ambalaje originale nedesfăcute, în loc uscat şi răcoros, 
evitați lumina directă a soarelui. Este recomandată 
utilizarea materialului în termen de 12 luni. 
Recipientele deschise se pot folosi si dupa cateva 
saptamani daca acestea au fost inchise bine. 

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