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Topolit
®
 MVM (T-MVM) 

Mortar rapid rezistent  
la atacuri sulfatice       

 
 
 
 
 
 

 

Topolit
®
 MVM este un mortar gata de întrebuinţare, 

pe bază de ciment, cu granulaţie 0-4 mm. 

 
 
 

Proprietăţi 
 

 atinge, după scurt timp, rezistenţe care permit 

trecerea la lucrări de montare; 

 poate fi prelucrat până la temperaturi de +1
0
C; 

 este impermeabil la apă; 

 are capacitate ridicată de curgere şi umple orice 

spaţiu, fiind autonivelant; 

 rezistent la atac sulfatic; 

 este rezistent la îngheţ şi săruri de dezgheţ; 

 este recomandat pentru înălţimi de subturnare 

de 20-120 mm. 

 

 

 

Domenii de utilizare 
 

Este recomandat pentru toate montajele care 

necesită o priză rapidă, de exemplu la: 

fixarea stâlpilor, pilonilor de gard, taracurilor, 

bolarzilor (naval). 

 
 
 
Punere în operă 
 

1. Pregătirea stratului suport 

 

Pentru a obţine o consolidare bună este necesar ca 

stratul suport de beton să fie curăţat până la 

structura portantă. Trebuie îndepărtate murdăria, 

uleiul şi alte părţi neaderente. Betonul trebuie udat 

până la saturaţie. Înainte de aplicare, surplusul de 

apă trebuie obligatoriu îndepărtat. 

 

2. Amestecarea 

Cantitatea de apă necesară cca. 4,0 l până la max. 4,5 l la 

fiecare sac de 25 kg de material. Pentru amestecare se 

recomandă un malaxor cu turaţie mică (300-400 rot/min). 

Se pune mai întâi apa în malaxor şi în timp ce se 

amestecă continuu, se adaugă 25 kg material, până cînd 

se obţine o masă omogenă cu consistenţă fluidă. Timp de 

amestecare cca. 1 minut. Mortarul amestecat cu apă are 

un timp de prelucrare de 10 minute. Trebuie să se tină 

cont de cantitatea care se prepară pentru a putea fi 

prelucrată în acest timp.  

 
3. Timp de punere în operă (la 20˚C) 
 

Timp de prelucrare: 10 min. 

Începerea întăririi: după 15 min 

Terminarea întăririi: după 20 min 

 

 

Valori ale rezistenţelor Topolit
®
 MVM 

 
Rezistenţa la compresiune [N/mm

2
] 

30 min. 1 ora 24 ore 7 zile 28 zile 

6,2 11 25 50 57 
 

Rezistenţa la întindere din încovoiere [N/mm
2
] 

30 min. 1 ora 24 ore 7 zile 28 zile 

2,1 3,2 5,8 6,3 7,8 

Valorile date sunt valabile pentru o temperatură de punere în operă de 
20

0
C. Temperaturile scăzute întârzie creşterea rapidă a rezistenţelor 

 
Consum 

25 kg mortar uscat dau cca. 12,5 l mortar proaspăt gata 

de prelucrare. 

 
Livrare 
Saci multistrat 25 kg  
42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet  

 

Depozitare. Valabilitate 

În ambalaje originale nedesfăcute 1 an. 

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 

0
C. 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. 
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