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Topolit® KSM Haft 
Amorsă pentru mortarul de reparații canale  

       

    

 
 

 

 

 

 

Topolit® KSM Haft este un amestec uscat, pe bază de 
ciment, cu adaos de polimeri. 
Granulație: 0 – 0,5 mm. 

Domenii de utilizare 
Topolit® KSM Haft este utilizat 

• Ca strat de legătură între betonul vechi, cărămidă 
de clincher și zidărie 

• Pentru protecția la coroziune a armăturilor expuse 

• Atât pentru suprafețe interioare cât și exterioare 

Proprietăţi 

• realizează o bună aderență la oțel și beton 

• rezistent la îngheţ, săruri de dezgheţ și sulfat 

• nu conține cloruri 

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

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului suport 
Stratul suport trebuie să fie curat, fără urme de ulei și 
părți neaderente. Acesta trebuie să fie tratat prin 
mijloce adecvate, de exemplu prin sablare, astfel încât 
suprafața să fie rugoasă. Marginile deteriorate trebuie 
să fie prelucrate la 45°. Armarea expusă trebuie să fie 
curățată în conformitate cu SA 2,5 – EN ISO 12944 - 4. 
Rezistența la rupere a stratului suport trebuie să fie în 
medie > 1,5 N/mm² (cea mai mică valoare > 1,0 
N/mm²). 

2. Cantitatea de apă de amestecare 
Topolit® KSM Haft se amestecă cu aproximativ 30% 
apă, adică aproximativ 7,5 l apă la un sac de 25 kg.  

3. Amestecarea 
Pentru amestecare, vă recomandăm un mixer de mână 
cu mișcare lentă. În timpul amestecării, mortarul uscat 
trebuie adăugat treptat în apă și se amestecă până 
când se obține un material omogen. 
Timpul de amestecare aproximativ 3 minute. 

4. Prelucrare 

Prelucrare ca protecție împotriva coroziunii: 
Aplicați cu atenție pe armătura curățată în prealabil cu 
o perie. Se pot aplica și alte straturi dacă stratul 
anterior este stabil. Aplicați cel puțin 2 straturi în 
grosime de 1 mm. 

Prelucrare ca amorsă: 
Substratul trebuie saturat cu apă, iar apa în exces 
trebuie îndepărtată. Materialul este aplicat cu o perie 
sau cu o mătură pe suprafața încă umedă. Acoperirea 
ulterioară trebuie să se facă proaspăt pe proaspăt. 
Amorsa uscată trebuie îndepărtată și reaplicată. 

5. Timpi și temperaturi 
Temperatura de lucru: de la + 5°C până la + 30°C 
Timpi de procesare: la + 10°C cca. 90 minute 
                                 la + 20°C cca. 60 minute 
                                 la + 30°C cca. 40 minute 
Consum 
Ca protecție împotriva coroziunii: de la 2,2 până la 3,7 
kg/m2 suprafață armătură. 
Ca strat de aderență: de la 0,7 până la 2,2 kg/m2  
 
Depozitare 
În spații uscate și răcoroase, se va evita expunerea la 
acţiunea directă la razelor solare. Se recomandă 
consumul în termen de 12 luni de la data fabricației 
(înscrisă pe ambalaje).  
 
Livrare 
Saci de 25 kg  
42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet 
 
Mai multe produse: 

Pentru diferite aplicații speciale sunt disponibile 

următoarele materiale P&T: 

Topolit® KSM mortar de acoperire 

Topolit® KSM S cu timp de fixare accelerat 
Topolit® KBM mortar universal pentru canalizare 
Topolit® Blitz cu fixare imediată 
Topolit® Bitumenfix pentru repararea asfaltului 
 

 
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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