
 

 
 

 

 
 

    Topoplan® AC 
    Mortar de protecție și reparare, pe 

bază de rașină acrilcă 

 

 

   Topoplan® AC este un mortar pe bază de rășină 

acrilică, fără solvenți, compus dintr-o componentă 

lichidă de întărire și un amestec uscat de tip pulbere, 

gata preparat. Fiind un mortar fluid acesta a fost testat 

conform reglementărilor normei DAfStb pentru 

mortare/betoane de turnare. 

Granulație 0-1,8 mm. 

  

Domenii de utilizare 
Topoplan® AC este potrivit: 

• Ca strat de acoperire și protecție peste 

suporturi minerale, dacă suprafețele urmează 

să fie solicitate chimic sau dacă lucrările 

trebuie să fie efectuate la temperaturi sub 0 °C 

• În zonele de trafic și în zonele industriale 

puternic solicitate mecanic 

• Ca mortar pe bază de rășină de reacție de 

înaltă calitate pentru șape în grosimi de strat 

de la 6 mm până la 25 mm  

• Pentru îmbinări 

• În construcția podurilor și pentru reparații și 

protecții la piste cu întreruperi scurte de trafic 

• Ca mortar de reparație în grosimi de peste 25 

mm pentru suporturi din beton sau pardoseli 

industriale cu trafic intens (amestecat cu 

agregat grosier direct pe șantierele de 

construcții) 

 

Proprietăţi 

Topoplan® AC 

• Are rezistență chimică mare (pentru anumite 

aplicații speciale solicitați tabelul de rezistențe) 

• Are rezistență mare la compresiune și la 

întindere din încovoiere în fază timpurie 

• Este recomandat în special pentru reparații 

rapide datorită timpului scurt de întărire, de 

numai 1 – 3 ore 

• Poate fi utilizat la temperaturi negative de pană 

la – 10 °C, iar la – 25 °C cu agenți de întărire 

speciali 

• Perfect pentru repararea pardoselilor sau 

pentru fixarea instalațiilor frigorifice 

• Corespunde șapelor pe bază de rășini 

sintetice, conform EN 13813 clasa SR-AR1-

B1, 5-IR4 

• Prezintă contracție foarte mică   

• Este livrat ca mortar fluid (pentru pardoseli), 

alternativ, pentru aplicare cu mistria, poate fi livrat de 

asemenea agentul tixotrop Topoplan® AC thix (pentru 

suprafețe verticale sau înclinate) 

 

Punere în operă 

1. Pregătirea suprafețelor 

Suprafața trebuie să fie curată și uscată. În funcție de 

gradul de contaminare se vor utiliza dispozitive adecvate 

pentru curățare. Pentru acoperirea suprafețelor mai mari se 

recomandă frezarea. Suportul trebuie de asemenea să nu 

fie umed. Umiditatea substraturilor din beton nu trebuie să 

fie ≤ 4%. 

    

2. Amorsa  

Înainte de aplicarea Topoplan® AC thix (în varianta 

tixotropă) amorsați suprafața cu Topoplan® AC Grund cu 

presărare de nisip cuarțor (vezi fișa tehnică).  

 

3. Amestecare  

Topoplan® AC este livrat în unități de 15 kg (pulbere) și 2 kg 

(întărilor). Pulberea este introdusă în recipient și 

amestecată cu întăritorul lichid. În funcție de consistența 

dorită se folosesc 1,7 – 2,0 litri la 15 kg pulbere.  

 

Pot fi furnizate de asemenea și cantități mai mici. 

 

Variante de amestecare și grosimi de strat minime: 

Topoplan® AC Cantitate 

(kg) 

Cantitatea 

în litri 

Volum fix 

Grosime

minimă 

de strat 

Pulbere 

Întăritor 

total 

15,00 

1,85 

16,85 

8,50 6 

Pulbere 

Întăritor 

Nisip cuarțos 2/8mm 

total 

15,00 

1,85 

8,00 

24,85 

11,60 25 

Pulbere 

Întăritor 

Nisip cuarțos 2/8mm 

Pietriș cuarț 8/16mm 

total 

15,00 

1,85 

3,00 

12,00 

31,85 

14,25 50 

Amestecarea cu adaosuri grosiere trebuie întotdeauna să 

se facă la turație mică. Agregatele minerale neabsorbante 

uscate (nisip cuarțos) sunt adecvate ca adaosuri grosiere.  
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4. Aplicare 

Mortarul este turnat în punctele pentru ancorare sau 

după caz este împrăștiat în mod egal peste amorsa 

deja întărită cu ajutorul unei raclete, apoi este netezit. 

Finisarea se va face cu mistria, gletiera sau drișca. 

Nu ar trebui să rezulte scurgeri în afara marginilor. 

 

Consum 

• cca. 12 kg/m2 la o grosime a stratului de 6 mm.  

• din 1 kg de Topoplan® AC rezultă 0,5 litri mortar 

proaspăt preparat 

    

Depozitare 

În spații răcoroase, bine ventilate și uscate. Evitați 

expunerea la acțiunea directă a razelor solare.  

Este recomandat ca produsul să fie aplicat în termen 

de 12 luni de la data fabricării înscrise pe etichetă 

 

Livrare: 

15 kg în sac multistrat și 2 kg în bidon de plastic 

10 kg galeată combi (inclusiv amorsă)  

 

Observații 

Topoplan® AC poate fi prelucrat la temperaturi de 

până la – 25 °C cu ajutorul unui adaos special. 

Suplimentar, mortarul poate fi aplicat în grosimi de 

strat ≥ 25 mm în amestec cu nisip cuarțos 2 -8 mm 

sau în grosimi ≥ 50 mm în amestec cu agregat 

cuarțos 8 -16 mm. 

 

Produse periculoase – sugestii 

Întăritorul lichid este inflamabil! Păstrați recipientul 

bine închis și departe de sursele de aprindere. Nu 

fumați în preajma acestuia. Vbf: Clasa A1, Grupa II 

GGVS: Clasa 3, Poz. 3 II ADR UN – Nr. 1247. 

(Aceste sugestii sunt valabile numai pentru întăritor, 

pulberea nu aparține unei clase de pericol) 

 

 

Alte produse 

Pentru pardoseli industriale sunt disponibile și 

următoarele materiale P&T : 

 

Topoplan® 04 – pardoseală minerală 

Topoplan® Rapid – pardoseală industrială cu întărire 

rapidă 

Topoplan® Armiert – pardoseală cu fibre de oțel 

Topoplan® FE – pardoseală autonivelantă 

 

 

 

 

Date tehnice 
 

Topoplan® AC 

Rezistența la compresiune  
3 ore, 1 și 28 de zile 

           ≥ 65 N/mm2 

           ≥ 75 N/mm2 

           ≥ 80 N/mm2 

Rezistența la întindere  
3 ore, 1 și 28 de zile 

           ≥ 15,5 N/mm2 

           ≥ 17,5 N/mm2 

           ≥ 18,5 N/mm2 

Modulul de elasticitate 
DIN 53457            7 000  N/mm2 

Permeabilitatea la vaporii de apă 
DIN 53122 

 

     1,05 * 10-11 g/cm h Pa 

Clasa de rezistență timpurie                    A 

Clasa de rezistență la compresiune                C50/60 

Clasa de curgere                    f1 

Clasa de contracție 
             SKVM 0 

Eliberare de substanțe corozive                  SR 

Rezistența la uzură                 AR 1* 

Aderență                 B 1,5 

Rezistența la impact                                    IR 4 

Culoare       RAL 7030 gri light 

Timp de punere în operă 
       cca. 15 de minute  

Temperatura de prelucrare de la - 10 °C pânâ la + 30 °C 

Clasa materialului de construcție     Efl  – DIN EN 13501-1 

           neinflamabil 

 
Datele tehnice menționate aici fac parte din rapoartele de încercări 

efectuate și pot fi solicitate, dacă este necesar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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