
Hallitusti kutistuva, normaalisti sitoutuva
ja nopeasti kuivuva (7 vrk.) pintavalujen
erikoissideaine.

KÄYTTÖKOHTEET

Ankkuroitujen ja kelluvien pintavalujen tekoon uusille ja
vanhoille alustoille päällystettäessä puulla, PVC:llä,
linoleumilla, keraamisilla laatoilla, luonnonkivillä, teks-
tiili- tai muilla lattiapäällysteillä rakentamisaikataulun
vaatiessa pintavalun nopeaa kuivumista. Tuote sovel-
tuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Tuotteella on M1-päästöluokitus.
Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Käyttösovelluksia

• Pintavalujen tekoon jotka ovat kävelykuivat 12 tunnin
kuluttua ja täysin kuivat 7 vrk. kuluttua (+23°C ja 50%
RH) päällystettäväksi parketilla ja joustavilla pinnot-
teilla.

• Pintavalujen tekoon päällystettäviksi keraamisilla laa-
toilla 24 h kuluttua ja luonnonkivillä 3 vrk. kuluttua.

• Pintavalujen kiireelliset korjaukset ja paikkaukset.
• Lattialämmityslattioiden valamiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Topcem on hydraulinen erikoissideaine, joka sekoite-
taan lajitellun runkoaineen ja veden kanssa. Se sitou-
tuu 24 tunnissa ja on täysin kuiva 7 vrk. kuluttua riippu-
matta valun paksuudesta.

SUOSITUKSIA

• Älä sekoita Topcemia muihin sementteihin, kalkkiin,
kipsiin tai Mapecemiin jne.

• Älä jätä Topcem / runkoaine-sekoitusta “odotta-
maan”, vaan lisää heti oikea määrä vettä.

• Älä käytä yksinomaan hienoa hiekkaa vaan lajiteltua
runkoainetta raekooltaan 0 - 8 mm (5 - 6 cm valuihin
saakka).

• Älä käytä ylisuuria vesimääriä.
• Kun tuote on alkanut sitoutua siihen ei saa lisätä

vettä eikä sitä saa sekoittaa uudelleen.

KÄYTTÖSOVELLUS

Alustan valmistelu

Kaikki alustat soveltuvat sinänsä Topcem-valulle. Erota
uusi pintavalu rakennusmuovilla ( tai vast.) vanhasta
valusta. Jos alustasta nousee kosteutta, asenna tarkoi-
tukseen soveltuva vedeneriste.
Ohuet Topcem-valut (paksuus 10...35 mm) tulee ank-
kuroida alustaan joksi soveltuu betoni, kivi tai keraami-
nen laatta. Em. alustan tulee olla kuiva ja omata riittävä
veto- ja puristuslujuus, eikä siinä saa olla halkeamia,
pölyä, irtonaisia kappaleita, öljyä, maalia, vahaa tai kip-
sijäämiä.
Muun tyyppisten alustojen soveltuvuus tulee varmistaa
Heikki Haru Oy:n teknisestä neuvonnasta.
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KELLUVAT VALUT
(valupaksuus 35...60 mm)

Massan valmistaminen

Sekoita koneellisesti Topcem huolellisesti
runkoaineen (raekooltaan 0 - 8 mm) ja veden
kanssa ainakin 5 minuutin ajan. Valmis mas-
sa on levitettävä, tiivistettävä ja tasoitettava
mahdollisimman nopeasti, korkeintaan 60
minuutin kuluessa sekoituksen aloittamises-
ta.
Veden annosteluun tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Massan tulee olla “maakosteaa”,
jotta siitä hierrinlatalla viimeisteltäessä tulee
tiivis ja tasainen pinta, johon ei nouse vettä.

Topcemin, runkoaineen ja veden sekoittami-
seen voidaan käyttää esim.
• rumpusekoitinta
• tavallista betonisekoitinta
• ruuvisekoitinta
• autosekoitinta
• automaattista painepumppua

Käsin sekoittaminen lapiolla ei ole suositel-
tavaa, koska tällöin hyvän sekoittumisasteen
saavuttamiseksi on lisättävä liiaksi vettä. Kun
koneellinen sekoittaminen ei syystä tai toises-
ta ole mahdollista tai sekoitetaan hyvin pie-
niä määriä, tulee Topcem ja runkoaine se-
koittaa ensin huolellisesti ja lisätä vesi pieni-
nä annoksina käännellen massaa kunnes
“maakostea” koostumus on saavutettu.

Kokoonpainuvilla alustoilla (eristyslevyt,
hiekkapeti jne.) tulee valuun ehdottomasti
asentaa tarkoitukseen soveltuva raudoitus-
verkko.

SUOSITELTAVA SEKOITUSSUHDE

Topcem 200 - 250 kg/m3

Lajiteltu runkoaine
(0 - 8 mm) 1650 - 1800 kg/m3

Vesi Vaihtelee hiekan
kosteudesta
riippuen.
120 - 140 kg/m3

kuivalle hiekalle.

TAI

Topcem 20 kg säkki

Lajiteltu hiekka
(0 - 8 mm) 140 - 160 kg

Vesi Vaihtelee hiekan
kosteudesta
riippuen.
10 - 12 kg kuivalle
hiekalle.

Myös toleranssit runkoaineen seulontakäy-
rässä vaikuttavat tarvittavaan vesimäärään.

Massan levittäminen

Topcem -massa levitetään kuten tavanomai-
set lattiavalumassat. Rakennusmuovi (tai
vast.) levitetään ensin pohjalle muodosta-
maan laakerikerroksen uuden valun ja kan-
tavan alustan välille.
Rakennusmuovi toimii myös höyrysulkuna
estäen alustasta mahdollisesti nousevan
kosteuden pääsyn Topcem -valuun, kuin
myös kosteuden imeytymisen Topcem -va-
lusta jo kuivuneeseen alustaan. Pintavaluun
alustasta nouseva kosteus hidastaa Topcem
-valun sitoutumista ja Topcem -valun liian
nopea kuivuminen taas johtaa vaillinaiseen
hydrataatioon, eli lujuus jää suunniteltua al-
haisemmaksi.

Topcem -pintavalu tehdään käyttäen tavan-
omaista lattiavalumenetelmää; ensin teh-
dään valujohteet haluttuun korkoon, levitetään
massa, tiivistetään huolellisesti ja viimeistel-
lään pinta.

Kun Topcem -pintavaluun asennetaan putkia,
johtoja tms., tulee niiden peitekerroksen olla
vähintään 20 mm paksu ja raudoitettu tiheäl-
lä galvanoidulla teräsverkolla (k/k 30x30 mm
korkeintaan).
Pintavaluun liittyvät rakenteet, kuten esim.
seinät ja pilarit, tulee erottaa valusta liikunta-
saumalla, jonka leveys on n. 1 cm. Sauma
tehdään joustavasta materiaalista kuten huo-
palevystä, korkista, solumuovista jne.

Kun työ joudutaan keskeyttämään muualla
kuin rakenteellisessa liikuntasaumassa, on
valu päätettävä työsaumaan. Saumassa valu
katkaistaan pystysuoraan ja valun päätyyn
asennetaan ø 3 - 6 mm teräkset, L200 - 300
mm, k/k200 - 300 mm välein estämään hal-
keamat ja porrastus työsaumassa.

Topcem-massan työstöaika on normaalisti
vähintään sama kuin tavanomaisilla lattiava-
lumassoilla, mutta tulee huomioida, että ym-
päristön lämpötila vaikuttaa sitoutumis- ja
kuivumisaikaan.

ANKKUROIDUT VALUT
(valupaksuus 10...35 mm)

Edellä kerrottu massan sekoitussuhteesta,
sekoittamisesta ja levittämisestä kelluvien
pintavalujen yhteydessä koskee myös ank-
kuroitavaa Topcem -pintavalua, mutta ensin
alusta on käsiteltävä Planicrete-ankkurointi-
seoksella. Alustan tulee olla täysin puhdas
ennen käsittelyä.

ANKKUROINTISEOKSEN SEKOITUSSUHDE

Planicrete 1 paino-osa
Vesi 1 paino-osa
Topcem 3 paino-osaa
Jotta varmistutaan tartunnasta tulee ankku-
rointiseos levittää alustalle juuri ennen Top-
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AIKA PURISTUSLUJUUS KOSTEUS
(vrk.)        (N/mm2) (p-%)

1 5 < 4

3 10 < 3

7 20 < 2

28 30 < 2

Topcem ei ole pikasideaine, tästä syystä massan työstettävyys on kuten tavanomaisilla
valumassoilla.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS:

Koostumus: jauhe
Väri: harmaa
Tiheys: 0,85
Kuiva-ainepitoisuus: 100%
pH: 8,1
Varastointiaika: 12 kk alkup.pakk. kuivassa tilassa
Terveydelle vaarallista EEC 88/379: ei
Tulliluokka: 3903 90 00

SOVELTAMISKUVAUS +23°C ja 50% RH:

Sekoitussuhde: 200 - 250 kg Topcem per 1 m3 runkoainetta
(läpimitta 0 - 8 mm) ja 120 -140 kg vettä kun
runkoaine on kuiva.

Massan tiheys g/cm3: 2,15
Massan sekoitusaika: 5 - 10 minuuttia
Käyttöaika astiassa: 40 - 60 minuuttia
Levityslämpötila: +5°C......+35°C
Kävelykuiva: 12 h kuluttua
Lopullinen käyttöönotto: 7 vuorokautta
Odotusaika ennen tasoittamista. 5 - 7 vrk.
Odotusaika ennen päällystämistä:
keraaminen laatta; 24 h
kivimateriaali; 3 vrk.
joustavat päällysteet ja puu; 7 vrk.
Jäämäkosteus 7 vrk. jälkeen (p-%): < 2

LOPULLINEN SUORITUSKYKY:

Alkalinkesto: erinomainen
Öljynkesto: erinomainen (pl kasvisöljy)
Liuottimien kesto: erinomainen
Lämmönkesto: -30°C.....+90°C

VALUN (35 mm) PURISTUSLUJUUS JA KOSTEUS SEKOITUSSUHTEELLA TOPCEM (20 KG),
KUIVA RUNKOAINE (raekoko 0 - 8 mm, 160 KG) JA VESI (11 KG)

+23°C:N LÄMPÖTILASSA JA 50% RH.



Maahantuonti ja tekninen neuvon-
ta:

Heikki Haru Oy

puh. (09) 8780 341

fax (09) 890 832

Mestarintie 5

01730 Vantaa

www.heikkiharu.fi
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cem-valua (tuoretta valumassa tuoreelle
ankkurointimassalle).

KOSTEUDEN MITTAAMINEN

Tavanomaiset sähkönjohtavuuteen perus-
tuvat kosteudenosoittimet eivät anna luo-
tettavia arvioita Topcem -valun kosteuspi-
toisuudesta johtuen Topcemin koostumuk-
sesta. Jäämäkosteus voidaan mitata aino-
astaan karbiidihygrometrillä.

PUHDISTUS

Välineet pestään runsaalla vedellä.

MENEKKI

Menekki vaihtelee valun paksuudesta ja se-
koitussuhteesta riippuen.
Sekoitussuhteella 200 - 250 kg Topcemia
per m3 runkoainetta menekki on
2 - 2,5 kg/m2/valun cm-paksuus.

PAKKAUS

20 kg paperisäkki.

VARASTOINTI

TOPCEM voidaan varastoida 12 kk avaa-
mattomassa alkuperäispakkauksessa kui-
vassa paikassa.

KÄYTTÖTURVA

Tuote sisältää sementtiä. Sementin rea-
gointi hien kanssa synnyttää emäksisen
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reaktion. Tämän vuoksi on huolellisesti
vältettävä kosketusta silmien ja ihon kans-
sa käyttämällä suojakäsineitä ja/tai silmi-
en suojalaseja. Lisätietoja käyttöturvalli-
suustiedotteessa.

AMMATTILAISEN RAKENNUSTUOTE

VAROITUS

Vaikka tekniset yksityiskohdat ja suosituk-
set, jotka liittyvät tähän tuotekuvaukseen,
perustuvat parhaaseen tietoomme ja ko-
kemukseemme, on yllämainittu tieto otet-
tava kaikissa tapauksissa suuntaa-anta-
vana.
Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että
tuote sopii ajateltuun käyttökohteeseen.
Vastoin tuotekortin ohjeita käytettäessä
käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen käy-
töstä aiheutuneista seuraamuksista.

Referenssikohteet tuotteesta saatavana
pyynnöstä.

Sekoitussuhde ( kg/m3)

TOPCEM-SEKOITUSSUHDE MEKAANISEN LUJUUDEN FUNKTIONA


