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TopStone povrch

podklad 
(beton, anhydrit, 
dlažba….)

TopFix

Výhody:
- neobsahuje nonylfenol a rozpouštědla, po vytvrzení zdravotně nezávadné
- možnost pokládky (aplikace) na čerstvé betony 5 dní po betonáži, na anhydrit (do 2% zbytkové vlhkosti) 
   a další vhodné podklady
- nereaguje a nemísí se s vodou
- ideální viskozita (nestéká)
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Snadná údržba

  Stěna
- pokládku svislých ploch řeší samostatný technologický postup 
  TopStone Wall a Stairs, dostupné na www.topstone.cz



Starý beton vykazující jemné drolení - (pevnost v tlaku nad 10 MPa, viditelný vryp ostrým předmětem). Nutná  
2sanace betonu formou penetrování (napuštění) podkladu až 1 kg/m  a svázáním betonového podkladu rohoží 

®TopMesh. Povrch TopStone   je možné pokládat v tomto případě až po 12-24 hodin po sanování podkladu 
®(v závislosti na okolní teplotě). Doporučujeme v tomto případě volit 2 cm tloušťku povrchu TopStone  .

Příprava míchacího místa a nářadí pro pokládku:

Míchací místo opatřit krycí folií nebo kartonem z důvodu ochrany před možnou kontaminací a znehodnocením 
podkladu úkapem pojiva. 

Připravit ocelové hladítko několika velikostí, digitální váhu, nádobu (cca objem 5l a víc ) na míchání pryskyřice  s 
tvrdidlem, vědro, kýbl (cca 50 l a víc) pro míchání povrchu TopStone , 2m vodováhu pro kontrolu rovinatosti, 
míchadlo (metla) na vrtačku, vrtačka (míchadlo), separátor na bednění – potravinářská folie a sádlo, materiál na 
bednění (hoblované desky, klínky, hmoždinky, šroubky, apod.), technický aceton, ochranné rukavice, brýle, oděv 
(overal), textilie k čištění, váleček a příslušenství, štětec, metlu, vysavač, ocelový kartáč, brusný kámen,
brusku pro broušení podkladu. 

Správná příprava podkladu: 

Odstranění nesoudržných částí a otevření struktury povrchu podkladu (broušení, brokování, frézování, vysávání, 
zametání apod.) - Opravení prasklin v podkladu – očištění (vysátí), proříznutí prasklin, penetrování. 

TopFix, zatmelení – TopFiller. Pokud je nutné prasklinu fixovat, je možné použít ocelové dráty (spony) a tzv. 
prasklinu sesponkovat nebo použít rohož TopMesh a prasklinu zabandážovat , zakotvit tmelem TopFiller. 

Oprava výtluků v podkladu - výtluky větší než 2 cm je možno vyplnit před pokládkou TopStone Plastbetonem, 
bližší informace dostupné na www.topstone.cz. Výtluky vždy penetrujeme.

Penetrování:

Pravidla použití penetrace v závislosti na kvalitě podkladu viz bod 1 . Pro penetraci použít penetrační hmotu  
®TopFix, která je součástí TopStone  systému. Obecně neporézní podklady nebo minimálně porézní (keramická 

dlažba, vibrované betonové dlaždice, leštěný beton apod.) není nutné penetrovat, v tomto případě je povrch  
®TopStone  samopenetrační. Svislé plochy je nutné vždy penetrovat!!! (v těchto případech je možno použít pojivo z 

časti systému, které se bude realizovat na svislé plochy).

Dilatování:

Pracovní dilatace v podkladu nebo přechody jiných druhů podkladů (beton, dlažba apod.) je nutné přiznat  také v 
®povrchu TopStone  , a to vložením lišty profilu L (materiál hliník nebo nerez , výška lišty dle pokládané tl. povrchu). 

Přilepení lišt provádět bodově rychlým stavebním lepidlem, např. Mamut nebo tmelem TopFiller, případně 
přikotvit šroubem. Doporučujeme pracovní dilataci vytmelil polyuretanovým tmelem.

Pokládku na nezpevněný podklad řeší samostatný technologický postup TopStone Cell a TopStone Mesh 
dostupný na www.topstone.cz
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Doba zpracovatelnosti je 40 minut při 20°C (EpoStone Clear 30 minut při 20°C), při vyšší teplotě doporučujeme 
zpracovat směs do 20 minut a vyvarovat se zpracování směsi na přímém slunci. Doba zpracovatelnosti se zkracuje 
a prodlužuje v závislosti na okolní teplotě. (Doporučujeme pokládku dobře časově naplánovat a smíchat menší 
množství směsi a postupně domíchávat dle potřeby).

Jakýkoliv dorazový materiál, který je po aplikaci nutno odstranit, např. šalování, bednění, dorazové desky apod., 
musí být před pokládkou opatřen separací. K tomuto účelu je vhodné použít potravinářskou folii 

®a sádlo (pokládku svislých ploch povrchem TopStone  řeší samostatný technologický postup Stairs, dostupný 
na www.topstone.cz).

Ostrou hranou - ukončení ostrou hranou je možno docílit dvěma způsoby. Směs dotáhnout buďto k hoblované 
desce opatřené separací a po vytvrzení směsi desku odstranit, nebo použít hliníkovou ukončovací lištu ve tvaru 
písmene L. Ukončovací lištu je nutno bodově přilepit rychlým stavebním lepidlem (např. Mamut) nebo materiálem 
TopFiller k místu zakončení a směs k liště dotáhnout.
Do ztracena - ukončení do ztracena je možno dosáhnout postupným snižováním tloušťky směsi a dotáhnutím 
např. k travnaté ploše. Tímto lze docílit hladkého přechodu a oblého zakončení. Povrch lze zakončit také běžným 
betonovým či kamenným obrubníkem (použití dřevěných materiálů či plastových zahradních obrubníků není 
vhodné). 
Upozornění: Pozor, hliníková lišta není vhodná k aplikaci do pojízdných ploch. Pro pojezd je nutné použít 
nerezovou lištu, která nemá tendenci se deformovat. Doporučujeme v tomto případě nejen lištu lepit, ale rovněž 
kotvit pomocí hmoždinek a vrutů k podkladu.
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