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Topolit® KSM Protect Haft 
Amorsă epoxidică reactivă la apă 

 

 

Topolit® KSM Protect Haft este o amorsă epoxidică 
transparentă, cu rezistență chimică ridicată și cu 
rezistentă mare la uzură, ideal pentru lucrări de 
canalizare și pardoseli industriale. Topolit® KSM 
Protect Haft este un produs pe bază de rășină 
epoxidică reactivă la apă, dar neemulsifiabilă, de 
ultimă generație.  
 
Domenii de utilizare 
Topolit® KSM Protect Haft are o compoziție specială 
pentru a asigura, pe de o parte, o compatibilitate 
remarcabilă cu apa în timpul procesării, iar pe de altă 
parte, eliminarea apei în procesul de întărire, ceea ce 
asigură o întărire rapidă. 
 
Topolit® KSM Protect Haft este potrivit pentru: 

 Amorsă pe bază de rășină înainte de aplicarea 
Topolit® KSM Protect 

 Amorsă pe bază de rășină înainte de aplicarea 
produselor din gama EuroCret® și Topoplan®, 
aplicare umed-pe-umed 

 Amorsă pe bază de rășină pe substraturi umede 

 Sigilare 
 
Proprietăţi 
Topolit® KSM Protect Haft 

 Se caracterizează printr-o rezistență ridicată la 
abraziune 

 Are o bună aderență la substraturi din beton și 
minerale 

 Poate fi aplicat pe suprafețe uscate, sau umed 
pe umed 

 Are o rezistență mecanică ridicată 

 Prezintă contracție scăzută și, după uscare, nu 
este adeziv 

 În stare uscată, prezintă rezistență ridicată la: 
- Apă, apă de mare, apă reziduală 
- Soluții saline și săruri de dezgheț 
- Alcalii, acizi diluați și numeroși solvenți 
- Lubrifianți și combustibili. 

 

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului sport 

Următoarele instrucțiuni de prelucrare oferă informații 
importante, dar nu înlocuiesc analizele și planificarea 
lucrărilor pentru repararea betonului. 
Pentru o bună aderență, este necesar ca straturile 
suport să fie curate, portante și stabile, fără substanțe 
cum ar fi grăsimi, uleiuri etc.  Pentru aceasta, se 
recomandă ca suprafețele să fie prelucrate prin sablare 
cu alice sau nisip, curățare cu jet de apă sub presiune 
(≥400 bari), șlefuire sau frezare.  
După sablare toate impuritățile și reziduurile încă 
rămase pe suport trebuie îndepărtate temeinic. 

2. Amestecare  

Se amestecă rapid rășina, apoi se adaugă întăritorul în 
recipient și se amestecă pentru omogenizare.  
Materialul astfel amestecat se toarnă într-un al doilea 
recipient, curat, și se amestecă timp de cel puțin 3 
minute.  
Materialul nu se pune în operă din ambalajele din 
care a fost livrat! 

3. Prelucrare 
Amorsa Topolit® KSM Protect Haft trebuie aplicată pe 
întreaga suprafață a stratului suport, după aplicare fiind 
creat un strat continuu de rășină, cu grosimea minimă de 
0,1 mm. Rășina pătrunde intens în substrat, și imediat 
după aceea se aplică Topolit® KSM Protect, conform 
specificațiilor din fișa tehnică. 
Dacă Topolit® KSM Protect nu poate fi aplicat atâta 
timp cât amorsa este încă umedă și lipicioasă, trebuie 
presărat ca strat intermediar nisip de cuarț de 0,3-0,7 
mm; nisipul în exces trebuie aspirat/evacuat înainte de 
acoperirea ulterioară. 

Instrucțiuni de aplicare 
Temperaturile materialelor, aerului și solului trebuie 
măsurate și trebuie să fie cuprinse între + 5°C și + 30°C 
pe întreaga durată a procesării și a timpului de întărire. 

Consum   
De la 0,3 până la 0,5 kg/m2 per strat. În funcție de 
rugozitatea substratului, consumul poate varia 
substanțial. 

Livrare 
Set de: 
11 kg rășină, Comp. A și 5 kg întăritor, Comp. B 
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Depozitare 
În ambalajul original, sigilat, spații răcoroase, ferite de îngheț. 
Se recomandă consumul în termen de 12 luni de la data 
fabricației (înscrisă pe ambalaje). 

Date tehnice 
Topolit® KSM Protect Haft 
Raport de amestecare 
Componenta A  - rășină 
Componenta B - întăritor 

2,2:1 

Densitate 
20°C și 50% umiditate 
relativă 

1,1 kg/dm3 Componenta A 
1,0 kg/dm3 Componenta B 
cca. 1,1 kg/dm3 Amestec 

Rezistența la întindere 
7 zile, 21°C 
Uscat DIN EN 1542 
Umed DIN EN 13578 

 
 

≥ 2,5 N/mm2 
≥ 2,0 N/mm2 

Duritate Shore D 
7 zile, 21°C DIN EN 868 

± 86 

Timp de prelucrare 
5°C ≈ 80 minute 

12°C ≈ 60 minute 
23°C ≈ 25 minute 

Temperatură de prelucrare 
substrat / material 

Între +5°C și +30°C 

Se poate păși pe strat După 24 de ore 

Complet întărită 
2 zile la +20°C 
5 zile la +5°C 

GISCODE RE 1  

Comportament la foc B2 - conf. DIN 4102-4, 2.2.3 

 
 
Observații 
Temperaturile mai ridicate diminuează vâscozitatea, 
temperaturile mai mici cresc vâscozitatea. Timpul de procesare 
este influențat de cantitatea care se prelucrează, de grosimea 
stratului, precum și de temperatura intrinsecă a materialului și 
a substratului. Instrumentul este curățat imediat după 
finalizarea lucrării, folosind un produs de curățare EuroHarz® 
EP. 

Notificare privind substanțele periculoase 

Întăritorul este inflamabil! Păstrați recipientul bine 
închis și departe de sursele de foc. Nu fumați în 
apropiere! 
 
Rășină: Clasa 9, Grupa de ambalare III,  
              ADR UN-Nr. 3082 
Întăritor: Clasa 8, Grupa de ambalare II,  
              ADR UN-Nr. 2735 
 
Pentru manipularea în condiții de siguranță a 
rășinii epoxidice și a agenului de întărire, vă 
recomandăm să acordați atenție următoarelor: 
BGR 227 / DGUV, Art. 113-012, Activități cu rășini 
epoxidice. Asigurați o foarte bună ventilație a 
spațiului! Vaporii ce pot apărea în timpul 
procesului de întărire al rășinilor reactive, sunt 
dăunători pentru sănătate! În caz de ventilație 
insuficientă, este necesară o protecție respiratorie 
(de exemplu, filtru combinat de tip A-P2). Ambalaje 
pentru rășini reactive trebuie să fie ținute 
întotdeauna închise. În timpul procesării, este 
necesară utilizarea ochelarilor de 
protecție. Trebuie respectate informațiile din fisa 
de securitate. 

Management deșeuri 
Materialului întărit complet poate fi aruncat 
împreună cu deșeurile menajere. Recipientele 
trebuie golite înainte de reciclare. 
 
Alte produse 
Pentru diferite aplicații speciale sunt disponibile 
următoarele materiale P&T: 
Topolit® Fix  mortar cu timpi de punere în operă și 
de priză foarte scurți. 
Topolit® KSM mortar de acoperire 
Topolit® KSM S cu întărire accelerată 
Topolit® KBM mortar universal pentru canalizare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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