
 ® TOPTEC - דור חדש ומהפכני ליציקת רצפות בטון במקשה אחת 
(מונוליטית), הבטון היצוק כולל מוסף המורכב מכימיקלים לפתרון ציפוי 

רצפות ואיטומן.

 ® TOPTEC הינו מוסף לבטונים לצורך הגנתם בפני תקיפות כימיות, שחיקה, 
השפעות מזיקות בסביבת עבודה בה נדרשת רמת ניקיון גבוהה, עמידות 

לתנועה אלימה עלהרצפות, בטונים בעלי קיימות משופרת ורצפות דקות.

 ® TOPTEC על מרכיביו השונים נחקר, פותח ומיוצר בתהליך יצור מתוחכם, 
המוסף הוכיח את יעילותו הרבה, החיסכון הרב בזמן , ממון ובמיוחד את חוסנו 

מהתקלפויות מעצם היותו ציפוי בבטון.

® TOPTEC בבטון הביא להופעת דור חדש של בטונים, בעלי איכות גבוהה 
מבחינת קיים ותכונות מכאניות משופרות. בטונים עם נקבוביות מזערית, פני 

שטח חלקים דמויי ציפוי, העיסה עבידה מאוד )פלסטית( ללא צורך בהגדלת 
תכולת הצמנט בתערובת ו/או מוספים אחרים. 

תכונות אלו מתקבלות עקב הפעילות הכימית של ה- TOPTEC בעיסה
והיכולת הפיסיקלית להשתלב בחללים זעירים. התוצאה המתקבלת בטונים 

עמידים - בפני חדירת נוזלים וגזים המכילים חומרים אגרסיביים, כמו כלורדים, 
דו תחמוצת פחמן,סולפטים, אלקליים, חומצות ואחרים.

® TOPTEC מאופיין בחוסר התכווצות, בהדבקות מוגברת בין בטון חדש לישן 
ובטון חדש לחדש.

® TOPTEC אינו משפיע על התנהגות היציקה ו/או ההבשלה של הבטון.
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אופן היישום:

® TOPTEC מוסף לבטון במעפל הבטון או למערבל באתר.
פני השטח מעובדים ע"יהחלקת הליקופטר ו/או אמצעים אחרים.

תצרוכת:

1% ממשקל הצמנט ליישומים רגילים.

נתונים פיזיים למערכת:

משקל נפחי - כמו בטון 
ROLLING WHEEL TEST SS 923508  – התנגדות לבליה

N/2mm 50.0 - חוזק לחיצה
N/2mm 17.0 - חוזק מתיחה

TEST BS 6677PERDULUM SLIP RESISTANCE – התנגדות להחלקה
SS 923508 מתאים לתקן > N/2mm 2.8- התנגדות לשחיקה

2.3 מ“מ ב 440 סיבובים עפ“י ת“י 26 חלק 5
עמידות לתקן UV - טובה

(FIRE SAFETY CLASS G SS 024825) NT FIRE 007 תקן בטיחות אש
ספיגה נימית - 0.053 ק“ג למ“ר עפ“י ת“י 26 חלק 5

חדירות כלורידים - 0.001%

® אופן השימוש: את המוסף ® TOPTEC יש להוסיף במפעל הבטון 
המובא או בשטח האתר ולערבב היטב את העיסה.

חשוב חייבים לאשפר את היציקות במשך כ 5 ימים. 

אורך חיי המדף: עד 18 חודשים, בתנאי יובש וצל.
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