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topfix

produtos especiais

primário, ponte de aderência

referências
• Topfix com areia
• Topfix sem areia

utilização

suporte

Primário de aderência que favorece a ligação dos rebocos e monomassas aos suportes.
Utilização em suportes de interior ou exterior, em paredes e tectos.
Utilização em suportes de betão liso, pintura antiga (bem aderente e sólida) e outros
suportes sem absorção superficial (consulte-nos).
Pronto a aplicar, fácil aplicação.
Secagem rápida, permitindo a aplicação do revestimento no próprio dia.
Produto à base de água, não inflamável.
Regula a porosidade do suporte.
Pode ser aplicado puro.

• Betão liso;
• Pintura antiga;
• Suportes sem
absorção;
• Outros (consulte-nos).
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topfix

produtos especiais

primário, ponte de aderência

recomendações
Lavar as ferramentas com água após a sua utilização.
Não aplicar com chuva, sob forte calor ou em superfícies quentes.

composição e
características
Composição:
Resinas em dispersão aquosa,
aditivos específicos e areias siliciosas
- referência com areia.
Resinas em dispersão aquosa e
aditivos específicos – Referência sem
areia.
Características:
PH = 7-8.
Tempo de secagem: 1-6 horas.
Massa volúmica: 1180 kg/m3 (com
areia);
Massa volúmica: 1000 kg/m3 (sem
areia)
Temperatura de aplicação: 5ºC a
30ºC.
NOTA: Resultados obtidos em ensaios laboratoriais, em
condições normais (T=20ºC), poderão variar em função das
condições de aplicação.

Amarelo – Topfix com areia
Branco – Topfix sem areia

consumo
Produto diluído: 300 g/m2
corresponde a 200g Topfix/m2

que

apresentação
Balde de 20 kg.

conservação
1 ano a partir da data de fabrico, em
embalagem fechada e ao abrigo do
gelo e do calor.
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topfix

produtos especiais

primário, ponte de aderência

preparação do suporte
O betão deve estar firme, seco e limpo, sem restos de leitadas de cimento ou óleos
descofrantes.
A pintura antiga deve estar aderente e sólida
Lavar com água a alta pressão (40 a 80 bar) para eliminar o pó.
Em suportes pintados deve verificar sempre o grau de aderência e solidez da tinta, recorrendo,
por exemplo ao uso de uma espátula. É aconselhável efectuar sempre este pequeno ensaio,
para garantir que a tinta está perfeitamente aderida ao suporte, evitando descolagens
posteriores.
Raspar tintas não aderentes.
Eliminar sujidades vegetais, utilizando Topnet.

aplicação
Misturar 2 volumes de Topfix com 1 volume de água.

Aplicar Topfix com areia, com rolo de lã.
Durante a aplicação, remexer o produto, para evitar que sedimente.
O Topfix sem areia pode ser aplicado com rolo de lã ou máquina de pulverizar

O revestimento (Reboco / Monomassa) deverá ser aplicado sobre o Topfix seco e colante
(cerca de 30 minutos após a aplicação do Topfix, dependendo das condições atmosféricas).
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