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Topolit® Wasserstop 
Mortar cu priză rapidă 

       

    

 
 

 

 

 

 

 
Topolit® Wasserstop este un amestec uscat, sub 
formă de pulbere, gata de utilizare, pe bază de 
cimenturi speciale rezistente la sulfat, cu priză 
rapidă. 
 

Domenii de utilizare 
• pentru închiderea imediată a punctelor de 

infiltrare a apei în piatră, beton și zidărie 

 
Proprietăţi 
• oprește imediat penetrările de apă și poate fi 

folosit si sub apă 

• se extinde în timpul solidificării și garantează o 
aderență excelentă 

• nu conține cloruri, nu provoacă nici eflorescență 
și nici coroziune la piesele metalice 

• este rezitent la îngheț, săruri de dezgheț, ulei 

• este impermeabil la apă 

• conținut scăzut de crom, conform Directivei 2003/ 
53/ CE 

 
 
Punere în operă 
1. Pregătirea stratului suport 
Topolit® Wasserstop este un ciment gata de 
utlizare. Este necesară doar adăugarea de apă. 
Substratul trebuie să fie curat, ferm și fără părți de 
neaderente. Dacă este necesar, zonele care 
urmează a fi reparate pot fi extinse printr-un șanț de 
o adâncime minimă de 2 cm sub formă de coadă de 
rândunică. 
 
2. Cantitatea de apă 
circa 25%, adică aproximativ 250 ml pentru 1 kg de 
ciment Topolit® Wasserstop. 
 
3. Amestecarea 
Se amestecă cu mistria sau cu mâna (folosiți mănuși 
de cauciuc) până se obține o masă plastică, bine 
omogenizată.  
 

 
4. Aplicarea 
Din amestecul obținut, realizați un dop, care se ține în 
mistrie sau în mână (folosiți mănuși de cauciuc) până se 
încălzește. Acest dop se presează bine în fisură/gaură – 
fără a se mișca – până când apa nu mai curge. Pentru 
fisuri mai lungi, aplicarea se realizează de sus în jos. 
Îndepărtați materialul în exces. După aplicare, locul 
reparat trebuie menținut uemd timp de 15 minute.  
 
Consum: 
În general, din 1 kg de mortar uscat Topolit® Wasserstop 
se obține aproximativ 0,5 l de mortar proaspăt. 

 
Depozitare. Valabilitate 
În loc uscat şi răcoros, evitați lumina directă a soarelui. 
Este recomandată utilizarea materialului în termen de 12 
luni. 

 
Livrare 
Găleată de 15 kg  
24 găleţi x 15 kg = 360 kg pe europalet 
 
Date tehnice: 

Rezistența la compresiune ≥ 18 N/mm2 la 1 oră 

≥ 20 N/mm2 la 24 de ore 

≥ 22 N/mm2 la 28 de zile 

Rezistența la încovoiere ≥ 2,8 N/mm2 la 1 oră 

≥ 3,0 N/mm2 la 24 de ore 

≥ 3,0 N/mm2 la 28 de zile 
Gradul de expansiune ≥ +0,1% volumic 

Timpul de punere în operă cca. 15 secunde 

Timpul de priză cca. 60 de secunde 

Temperatura de lucru + 1 °C și + 30 °C 
Clasa materialului de 
construcție 

A1 – DIN EN 13501-1  

nu este inflamabil 
 
Mai multe produse: 

Pentru diferite aplicații speciale sunt disponibile 

următoarele materiale P&T: 

Topolit® Blitzmörtel cu fixare imediată 

Topolit® Stopfzement pentru zone de infiltrații/ exfiltrații 
mari  
Topolit® DS  mortar pentru impermeabilizarea 
suprafețelor 
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