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Topolit® Kanalbaumörtel 
Mortar construcţii canale 

 

 

 
Topolit

®
 Kanalbaumörtel este un mortar gata de 

întrebuinţare,  pe bază de ciment,  fără contracţii, cu 
timp foarte redus de punere în operă şi priză foarte 
rapidă. Granulaţie 0-2 mm. 
 

Proprietăţi 
• rezistent la sulfaţi 
• rezistent la acizi şi substanţe alcaline până la un 

pH 3,5 
• rezistent la îngheţ şi săruri de dezgheţ 
• poate fi pus sub sarcină după 90 minute 
• fără contracţii 
• cu creştere de volum > 0,1% 
• prelucrabil în consistenţă plastică până la umedă 

ca pământul 
• conţinut redus de crom conform directivei 

2003/53/EG 
 
Domenii de utilizare 
Topolit Kanalbaumörtel se foloseşte pentru toate 
îmbinările puternice, la care este necesară o 
încărcare rapidă 
• repararea / îndreptarea ramei puţului 
• montarea de trepte metalice 
• rosturi şi zidire de puţuri, rigole şi berme 
• repararea inelului puţului din beton 
• mortar de pat gros pentru plăci ceramice 
• zidirea clinchelor de canal 
Datorită timpilor foarte scurţi de priză Topolit 
Kanalbaumörtel poate fi pus în operă şi la 
temperaturi joase. Înălţimea de aplicare nu ar trebui 
să depăşească 50 mm. 
 
 
 

Punere în operă 
 

1. Pregătirea stratului suport 

Pentru o consolidare de durată este necesar ca 
rezistenţa structurii de beton să fie suficientă. 
Murdăria, uleiurile şi părţile neaderente trebuie să fie 
îndepărtate. Beton trebuie să fie umezit până la 
saturaţie, înainte de începerea lucrărilor. 
 

2. Consum de apă 
În general cca. 13%, adică 3,25 litri la sacul de 25 
kg. 

3. Amestecarea 

Din cauza timpilor foarte scurţi de punere în operă (cca. 
25 minute la +20°C temperatura mediului), este 
recomandabil amestecarea la locul de punere în operă cu 
ajutorul unui utilaj de amestecare manual, cu turaţie mică 
(maxim 300–400 rot/min şi coş de amestecare mare).4/5 
din cantitatea de apă necesară se va turna în malaxor şi 
în timpul mişcării dispozitivului de amestecare se va 
adăuga Topolit Kanalbaumörtel. Restul cantităţii de apă 
va fi adăugat treptat. După un timp total de amestecare de 
3 minute Topolit Kanalbaumörtel este pregătit de utilizare 
şi trebuie să fie imediat pus în operă. Temperaturile joase 
prelungesc, iar cele înalte scurtează timpul de punere în 
operă. Trebuie pregătit doar atât material cât este necesar 
în procesul de lucru. O punere în operă în 2 etape, 
respectiv în 2 şarje nu este permisă pentru că astfel se 
periclitizează preluarea ulterioară a încărcărilor. 
Aplicarea Topolit Kanalbaumörtel se recomandă a se 
efectua la temperaturi intre +1°C si +30°C . 
 
Depozitare. Valabilitate 
În ambalaje originale nedesfăcute 1 an. 
Evitaţi expunerea la acţiunea directă a razelor solare. 
 
Livrare 
Saci multistrat 25 kg  
42 saci x 25 kg = 1050 kg pe europalet 
 
Date tehnice   
 

Rezistenţa la compresiune [N/mm2] 
90 min 1 zi  7 zile 28 zile 

8 23 45 55 
 

Rezistenţa la întindere din încovoiere [N/mm2] 
90 min 1 zi  7 zile 28 zile 

2,5 5,0 6,1 6,5 
 
 
 

 

 

 

 

  

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. 
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