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Topoplan® Armiert 
Pardoseală armată cu fibre de oțel      

 

 

   Topoplan® Armiert este un amestec uscat gata de 

utilizare, pe bază de ciment, cu adaos de polimeri, 

armat dispers cu fibre de oțel. 

Granulație 0 – 5 mm. 

 

Domenii de utilizare 
Topoplan® Armiert este utilizat: 

• Pentru realizarea și repararea pardoselilor 

industriale grele, ca de exemplu, ateliere, 

rampe cu trafic intens sau pentru tranziția 

oțel/beton 

• Topoplan® Armiert este de asemenea potrivit 

pentru consolidarea pardoselilor slabe sau în 

construcția acoperișurilor 

 

Proprietăţi 

Topoplan® Armiert: 

• Este o pardoseală aproape indistructibilă, cu 

rezistență mare la încovoiere și forfecare  

• Fibrele de oțel conținute își dovedesc eficiența 

chiar dacă suprasolicitarea dinamică în condiții 

normale ar fi dus la ruperea materialului.   

 

Punere în operă 

1. Pregătirea suprafețelor 

Condițiile prealabile pentru o aderență bună sunt 

straturile suport curate, suficient de rugoase și 

stabile. În acest scop se recomandă sablarea 

stratului suport cu nisip ori prin hidrosablare. După 

aceea suprafața trebuie să fie saturate cu apă și 

ulterior aplicată amorsa Topoplan® Haft, astfel încât 

apoi să fie aplicat mortarul Topoplan® Armiert “umed 

pe umed”. Dacă este necesară o aderență puternică 

a mortarului față de stratul suport sau nu poate fi 

îndeplinită condiția de aplicare umed pe umed, este 

recomandat să se folosească ca amorsă EuroHarz® 

EP1 cu presărare de nisip cuarțos, granulație 1 – 2 

mm.  

 

2. Amestecare 

Topoplan® Armiert se va amesteca într-un malaxor 

cu amestecare forțată cu 2,75 – 3,00 litri de apă la. 

sacul de 25 de kg (respectiv 11% - 12%). Timpul de 

amestecare: cca. 3 minute. După un timp de timp scurt de 

așteptare, de cca. 1 minut, reluați amestecarea. 

 

5. Aplicare 

Topoplan® Armiert este pus în operă cu echipamente de 

lucru obișnuite, în grosimi de strat de cel puțin 30 mm și de 

maxim 150 mm. Timpul de prelucrare este de cca. 40 de 

minute la + 20 °C. Aplicarea mortarului Topoplan® Armiert 

este recomandat să se facă de la + 5 °C până la + 30 °C.  

 

6. Tratament post-aplicare 

Suprafețele libere trebuie protejate prin mjloace adecvate 

împotriva evaporării premature a apei din sistem (cum ar fi 

menținerea umidității). 

 

Consum 

• cca. 60 kg/m2 la o grosime a stratului de 30 mm.  

• din 25 de kg rezultă 12 litri mortar proaspăt preparat 

• pentru 1 m3 sunt necesare cca. 2100 kg de mortar 

uscat. 

 

Depozitare 

În spații uscate, ferit de acțiunea directă a soarelui. 

Este recomandat ca produsul să fie aplicat în termen de 

12 luni de la data fabricării înscrise pe etichetă. 

 

Livrare: 

saci multistrat de 25 kg 

42 x 25 kg = 1 050 kg pe un europalet  

 

Date tehnice 

 Rezistența la 
compresiune  

în N/mm2 

Rezistența la 

întindere 

 în N/mm2 
1 zi 40 6,5 

7 zile 71 8,2 

28 de zile 82 9,0 

 

          Aderență 

în N/mm2 
       Abraziune 

cm3/50cm2 

 28 de zile 28 de zile 

            > 2            18,4 
 

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 valabilitate. 
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