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Topolit® KSM S 
Mortar de reparații canale armat 

dispers cu fibre, rezistent la sulfat 

 

 

   Topolit® KSM S este un amestec uscat cu priză 
rapidă, gata de utilizare, pe bază de ciment, rezistent 
la sulfat, armat cu fibre sintetice mixte. 
Topolit® KSM S mortar de repararea a canalelor, 
respectă normele Directivei DIN EN 206-1, de 
asemenea în ceea ce privește clasele de expunere 
XA1 și XA2 (atac chimic slab și moderat) sau clasa B 2 
- XWW 1 conform DIN 19573. 
Granulație: 0 – 1 mm. 
 
Domenii de utilizare 
Topolit® KSM S mortar de repararea a canalelor este 
utilizat pentru acoperire de: 

• structuri din cadrul sistemelor de apă și apă uzată 

• canale de vizitare 

• rezervoare și construcții conexe 

• alte structuri și suprafețe supuse atacului chimic  

• atât suprafețe interioare cât și exterioare 
 

Proprietăţi 
Topolit® KSM S 

• este armat dispers cu fibre sintetice mixte, ceea ce 
reduce posibilitatea apariției fisurilor 

• are aderență excelentă la zidărie, clincher de canal, 
beton 

• are contracție compensată  

• este impermeabil la apă 

• nu conține cloruri 

• este recomandat pentru înălțimi de instalare de la 6 
mm până la maxim 50 mm 

• rezistent la îngheţ, săruri de dezgheţ și sulfat 

• este rezistent la acid și substanțe alcaline cu un pH 

de la 3,50 până la 11; termen scurt  2.0 – 12.0  

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

 
Punere în operă 
1. Pregătirea stratului suport 
Condițiile prealabile pentru o bună aderență sunt 
straturile suport curate, rezistente și stabile. În acest 
scop, înainte de repararea canalelor suprafaţa trebuie 
să fie curăţată prin sablare cu apă cu presiune înaltă 
sau nisip. După sablare, toate impuritățile și reziduurile 
din materialul rămas pe substrat trebuie îndepărtate, 
substratul trebuie să nu prezinte fisuri, eventualele 
fisuri trebuie închise înainte de acoperirea suprafețelor 
cu Topolit® KSM S. Stratul suport trebuie să fie udat 
în prealabil, iar surplusul de apă trebuie îndepărtat. 
 
2. Cantitatea de apă de amestecare 
Topolit® KSM S se amestecă cu cca. 15%-16% apă, 
adică cca. 3,75 l - 4,00 l de apă la un sac de  25 kg. 

3. Amestecarea 
Topolit® KSM S este preferabil ca amestecarea să 
se realizeze într-un malaxor cu amestecare forţată 
sau se poate folosi un mixer de mână cu mișcare 
lentă. Adăugați aproximativ 4/5 din cantitatea de apă 
în vasul de amestecare, apoi adăugați treptat 
Topolit® KSM S, după o amestecare pentru o 
perioadă scurtă de timp, adăugați apa rămasă până 
se obține consistența dorită. Timp de amestecare 
aproximativ 3 minute. 
Suprafețe reparate pot fi netede sau abrazive. 
Topolit® KSM S poate fi procesat și cu pompe cu 
șnec. Pentru a alege tipurile potrivite, vă 
recomandăm să apelați la specialiștii noștri. 

4. Tratarea ulterioară a suprafețelor 
Mortarul proaspăt aplicat trebuie protejat împotriva 
razelor solare, a înghețului și a ploii.  
Tratarea ulterioară a suprafețelor prin măsuri 
adecvate (cum ar fi păstrarea umedă) începe imediat 
după punerea în operă  a materialului. 
 
Consum 
Din 25 kg de mortar uscat se obțin aproximativ 12,5 l 
de mortar proaspăt. 
 
Depozitare 
În spații uscate, 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® KBM mortar universal pentru canalizare 
Topolit® Blitz cu fixare imediată 
Topolit® Bitumenfix pentru repararea asfaltului 
 
Testele realizate și menționate în fișa tehnică sunt 
documentate în certificatele de testare și pot fi 
solicitate, dacă este necesar. 
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Date tehnice: 

Topolit® KSM S 

Rezistența la compresiune 

≥ 8 MPa la 2 ore 
≥ 25 MPa la 24 de ore 
≥ 38 MPa la 7 zile 
≥ 55 MPa la 28 de zile 

Rezistența la încovoiere 

≥ 2,5 MPa la 2 ore 
≥ 3,5 MPa la 24 de ore 
≥ 6,0 MPa la 7 zile 
≥ 8,0 MPa la 28 de zile 

Punere sub sarcină 
După 3 h la 20°C 
După 24 h la 10°C 

Rezistența la abraziune ≤ 1 mm 

Conținutul de ioni de clor  ≤ 0,05% 

Aderență ≥ 2,0 MPa 

Compatibilitate cu  
schimbările de temperatură 
Procesul de îngheț-dezgheț 

≥ 2,0 MPa 

Compatibilitate cu 
schimbările de temperatură 
Supus la averse 

≥ 2,0 MPa 

Carbonatare 
≤ beton de referință 
(0,45) 

Modul de elasticitate ≥ 20 GPa 

Adâncime penetrare a apei ≤ 65% grosimea minimă 

Rezistență la sulfat 
Δε ≤ 0,8mm/m  
fără fisuri vizibile 

Timpul de prelucrare 
cca. 35 minute 10 °C 
cca. 15 minute 20°C 
cca. 8 minute 30 °C 

Temperatura de lucru 
De la +5°C până la 
+30°C 

Clasa materialului de 
construcție 

A1 – DIN EN 13501-1  
nu este inflamabil 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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