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TOPCEM®

SPECIAAL SNELDROGEND (IN 7 DAGEN)
HYDRAULISCH BINDMIDDEL VAN
NORMALE BINDING

®

TOEPASSINGEN
Aanbrengen van zowel zwevende als
hechtende deklagen op oude of nieuwe
betonplaten voor het plaatsen van hout,
PVC, linoleum, keramiek, natuursteen,
vaste vloerbedekking en elke andere
soort vloerbedekking, wanneer snelle
droging noodzakelijk is om de duur van
de werkzaamheden te beperken.

Geschikt voor binnen en buiten.

Specifieke toepassingen
• Plaatsen van deklagen die na 12 uur

begaanbaar en na 7 dagen droog
moeten zijn voor het leggen van parket
en veerkrachtige bekledingen.

• Aanbrengen van deklagen waarop het
mogelijk is na 24 uur keramische en na 
3 dagen natuurstenen tegels te plaatsen.

• Bijpleisteren en herstellen van deklagen
waar een snelle ingreep vereist is.

• Plaatsen van deklagen met verzonken
verwarmingsbuizenstelsels.

TECHNISCHE GEGEVENS
TOPCEM is een speciaal hydraulisch
bindmiddel dat, vermengd met water en
inerte stoffen van een juiste korreldikte,
de eigenschap heeft binnen 24 uur te
verharden en bij elke dikte binnen 
7 dagen volledig te drogen.

BELANGRIJKE
WAARSCHUWINGEN
• Vermeng TOPCEM nooit met andere

cementsoorten, kalk, gips, enz. of met
MAPECEM.

TOPCEM-pasta met schroefmixer

• Laat het droge, met de inerte stoffen
vermengde, TOPCEM niet staan, maar
voeg onmiddellijk de juiste hoeveelheid
water toe om de pasta te verkrijgen.

• Vermeng TOPCEM niet met enkel fijn
zand, maar gebruik inerte stoffen
geselecteerd op korreldikte van 0 tot 
8 mm diameter (voor deklagen van
5÷6 cm dik).

• Gebruik nooit teveel water bij het
mengen van TOPCEM.

• Wanneer TOPCEM al aan het
uitharden is geen water meer
toevoegen en niet meer mengen.

• Bevochtig het met TOPCEM behandelde
oppervlak niet meer.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding van de ondergrond
Elke ondergrond is geschikt voor het
aanbrengen van een deklaag in TOPCEM.
De ondergrond met polyethyleen of
gelijkwaardig doek isoleren; in geval van
optrekkend vocht een doek van
waterdicht materiaal tussenvoegen.
In geval van niet zelfdragende en dus te
verankeren deklagen (van 10 tot 40 mm),
moet de bestaande cementen, stenen of
keramische ondergrond droog en
scheurvrij zijn en bestand tegen de druk-
en trekkrachten, en verder vrij van stof,
losse delen, verf-, was-, olie- en
gipsresten. Op ondergronden van een
andere soort raadpleeg de technische
dienst van Mapei.
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Uitsmeren van de TOPCEM-pasta

Plaatsen van peilstrippen

TOPCEM-pasta met automatische
drukpompinstallatie

ZWEVENDE DEKLAGEN
(40 tot 60 mm dik)
Aanmaken van de pasta
TOPCEM tenminste 5 minuten zorgvuldig
in de mengmachine of in de betonmolen
mengen met geselecteerde inerte stoffen
van 0 tot 8 mm diameter korreldikte. De
gemengde pasta dient in de kortst
mogelijke tijd uitgegoten, aangestampt
en gestuukt te worden, in elk geval
binnen het eerste uur na de aanmaak.
Speciaal moet er op gelet worden dat het
aanmaakwater zo gedoseerd is dat een
pasta ontstaat met een stevigheid van
“natte aarde” die na het bepleisteren de
eigenschap bezit een dicht en glad
oppervlak te vormen zonder
wateropwellingen.
Het mengsel van TOPCEM, inerte stoffen
en water kan verkregen worden met een:
• planetaire mengmachine
• bouwbetonmolen
• schroefmixer
• betonmixer
• automatische drukpomp
Afgeraden wordt manueel met een schop
te mengen, omdat dan de verschillende
componenten van TOPCEM zich niet
goed kunnen vermengen, waardoor een
grotere hoeveelheid water vereist is om
de juiste pasta te verkrijgen. Wanneer
het echter onmogelijk is een
mengmachine te gebruiken of in geval
van kleine projecten waar men wel
verplicht is een schop te gebruiken, wordt
aangeraden Topcem van te voren enkele
malen droog te mengen met de inerte
stoffen alvorens het water in kleine
porties toe te voegen en rond te draaien
tot een pasta met een stevigheid van
natte aarde wordt verkregen.
Op samendrukbare ondergronden de
TOPCEM-deklaag wapenen met passend
metaalgaas.

AANBEVOLEN DOSERING
TOPCEM 200÷250 kg/m3

inerte stoffen
met korreldiameter
van 0-8 mm 1650÷1800 kg/m3

WATER afhankelijk van 
vochtigheid inerte 
stoffen ofwel 
120÷140 kg/m3

voor droge mengsels

ofwel:
TOPCEM 1 zak 20 kg
inerte stoffen
met korreldiameter
van 0-8 mm 140÷160 kg

WATER afhankelijk van
vochtigheid inerte 
stoffen ofwel 10÷12 kg
voor droge mengsels

Aanbrengen van de pasta
De TOPCEM-pasta wordt als een normale
mortel gestort op de ondergrond,
waarop een scheidingsfolie in
polyethyleen (of gelijkwaardige stof) is
aangebracht, met de bedoeling om een
laag te krijgen waardoor de uitstroming
tussen deklaag en ondergrond
gemakkelijk verloopt.
Een dergelijke isolatielaag vervult ook de
rol van wasemscherm en belemmert het
optrekken van vocht uit de ondergrond
en het uitdrogen van de TOPCEM-
deklaag door het snel absorberen van
water hieruit; het opgenomen water
vertraagt die droging doordat het later
weer optrekt.
Het aanbrengen van TOPCEM-deklagen
gebeurt op dezelfde manier als bij
cementen deklagen; dus door
peilstrippen te plaatsen, de pasta uit te
smeren en zorgvuldig aan te stampen en
te stuken om de afwerking van het
oppervlak zo optimaal mogelijk te
maken.
Wanneer in de TOPCEM-deklaag buizen
of kokers verzonken moeten worden dient
de bovenlaag, die tenminste 2 cm dik
moet zijn, versterkt te worden met

Aanvoer van TOPCEM-pasta



Detail van TOPCEM-deklaag met voegtroffel

verzinkt metaalgaas dat niet wijder mag
zijn dan 30 x 30 mm.
Langs de omtrek van de ruimte en rond
eventuele steunpilaren is het
aanbevelenswaardig isolatiemateriaal
aan te brengen (karton, piepschuim,
kurk, enz.) van ongeveer 1 cm dik.
Wanneer het plaatsingswerk
onderbroken wordt op een plek die niet
samenvalt met een voeg, is het wenselijk
om in de deklaag, loodrecht op het
werkvlak, ijzeren ronde stukken aan te
brengen die 20 tot 30 cm lang zijn en 
3-6 mm diameter hebben, en wel op
onderlinge afstand van 20 tot 30 cm. Dit
om bij de voortzetting van de werken een
perfecte lasnaad te verzekeren zonder
scheuren of niveauverschillen.
Voor het aanbrengen en het bewerken
van TOPCEM-deklagen is gemiddeld
meer tijd nodig dan voor traditionele
deklagen in cement. De
omgevingstemperatuur heeft echter een
uitwerking op de drogings- en
uithardingstijd.

HECHTENDE DEKLAGEN
(10 tot 40 mm dik)
Het voorbereiden, doseren en
aanbrengen van de pasta verloopt op
dezelfde manier als met zwevende
deklagen: het is echter noodzakelijk
vooraf een aanbrandlaag van
PLANICRETE op de schone ondergrond
aan te brengen.

Afwerking van het oppervlak met helikopter

TECHNISCHE GEGEVENS

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET PRODUCT
Consistentie: poeder

Kleur: grijs

Soortelijk gewicht: 0,85 g/cm3

Vast residu: 100%

Bewaren: 12 maanden in originele verpakking en op 
een droge plaats

Schadelijkheid volgens EG-richtlijn 88/379: nee. De cement die in het product verwerkt 
zit kan irritaties aan de huid en de ogen 
veroorzaken. Voor verdere informatie, 
gelieve de veiligheids-infokaart te 
raadplegen.

Brandgevaarlijk: nee

Douaneklasse: 3824/5090/0

VERWERKINGSGEGEVENS bij 23°C - 50% R.V.
Aanbevolen mengverhouding mengsel: 200÷250 kg TOPCEM met 1 m3

bestanddelen (0 tot 8 mm diameter) en 
120-140 kg water bij droge bestanddelen.

Soortelijk gewicht van het mengsel: 2,15 g/cm3

Mengtijd: 5-10 minuten

Verwerkingstijd: 40-60 minuten

Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot 35°C

Begaanbaar: na 12 uur

Nivelleerbaar: na 5-7 dagen

EINDRESULTATEN
Vochtbestendigheid: uitstekend

Verouderingsbestendigheid: uitstekend

Bestendigheid tegen oplosmiddelen
en olieproducten: uitstekend

Bestendigheid tegen zuren en basen:
Temperatuurbestendigheid: van –30°C tot +90°C

Buigzaamheid: geen

Mechanische sterktes: zie tabel



1 5 7

3 10 3

7 20 < 2

28 30 < 2

METEN VAN DE VOCHTIGHEID
De normale hygrometers met elektrische
conductie geven geen betrouwbare
gegevens voor de speciale samenstelling
en vorm van TOPCEM; de vochtigheid
van het residu kan enkel met een
carbuurmeter vastgesteld worden.

VERBRUIK
Het verbruik is afhankelijk van de dikte
van de deklaag en van de doseringsmaat
van TOPCEM.
Bij een dosering van 200-250 kg
TOPCEM per m3 inerte stoffen is het
verbruik 2-2,5 kg/m3/cm dikte.

Reiniging
Gereedschappen kunnen met water
gereinigd worden.

TOPCEM-pasta met PLANICRETE als
aanbrandlaag
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DOSERING VAN DE
AANBRANDLAAG
PLANICRETE 1 gewichtsdeel
Water 1 gewichtsdeel
TOPCEM 2 gewichtsdelen

De aanbrandlaag juist voor het
aanbrengen van de TOPCEM-deklaag op
het te bedekken oppervlak uitgieten 
(vers op vers) zodat het aanhechten is
verzekerd.

Aanbrengen van aanbrandlaag voor vaste
TOPCEM-deklagen

Kleur
Grijs.

VERPAKKING
Papieren zakken van 20 kg.

WAARSCHUWING
De hiervoor gegeven aanwijzingen en
waarschuwingen hebben betrekking op
onze meest gunstige ervaringen en
moeten derhalve in elk geval louter
indicatief gezien worden en aangepast
worden aan grondige toepassingen in de
praktijk; daarom dient elke gebruiker,
alvorens het product aan te wenden, vast
te stellen of het product geschikt is voor
het bedoelde gebruik, en moet hij of zij
hoe dan ook elke verantwoordelijkheid
die verbonden kan zijn aan het gebruik
aanvaarden.

MECHANISCHE STERKTE EN VOCHTIGHEID IN DEKLAGEN (40MM) MET
TOPCEM (20 KG), DROGE EN GESELECTEERDE INERTE STOFFEN VAN

0-8 MM (160 KG) EN WATER (11 KG) VAN 23°C EN 50% R.V.

TIJD
(dagen)

MECHANISCHE STERKTE
(N/mm2)

VOCHTIGHEID
(%)

TOPCEM is geen snel uithardend bindmiddel dat bewerkt wordt als een normale cementen deklaag

N.B. ALLEEN VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

MECHANISCHE WEERSTAND NAARGELANG DE DOSERING VAN TOPCEM

D o s e r i n g  ( k g / m c )
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DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

This site operates under an
environmental management system. Its
environmental performance is
disclosed to the public in compliance
with EMAS, the European Community
Eco Management and Audit Scheme,
Registration N° I-S-000019.


