David Grille. A Coruña. Spain

Het is geen microcement,
Het is Topciment®.
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De oorsprong van Topciment begon met de uitdaging die zijn
oprichter, Pierre Ortais, in 2005 aanging, om kwaliteit, eenvoudige
toepassing en een unieke afwerking in één enkel product
samen te brengen. Onze ervaring en specialisatie in decoratieve
afwerkingsproducten heeft ons een zeer goede positie binnen de
sector bezorgd.
Onze filosofie wordt duidelijk bepaald door de voortdurende
verbetering van de producten, Iedere dag overwinnen we
uitdagingen, bereiken we mijlpalen en stellen we ons nieuwe
doelen. Onze toekomst en die van onze producten hebben één
kenmerk in gemeen: ze zijn grenzeloos.
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Ons belangrijkste doel
is het ontwikkelen van
het
beste
product
zonder in te boeten op
additieven van de meest
recente technologie en
grondstoffen van de best
mogelijke kwaliteit.
In de samenstelling van
onze
microcementen
maken we gebruik van
kwarts in plaats van
carbonaten. Kwarts is
duizendmaal
harder
en
bestendiger
en
ondergaat
complexe
zeefprocessen waar niet
ieder bedrijf toegang tot
heeft.
3

Als extra service kunnen wij het
transport regelen wat voor ons
net zo belangrijk is als voor onze
klanten.
Onze voorraadcapaciteit maakt het
mogelijk bestellingen in minder dan
24 uur voor te bereiden om deze zo
snel mogelijk hun bestemming te
laten bereiken. Mede dankzij deze
logistieke coördinatie leveren wij
onze producten op dit moment in
meer dan 50 landen.
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Wij zijn als verwerkers
begonnen en dit maakt het
mogelijk nu professionelen
op te leiden die onze
producten
vertroetelen
en ze op perfecte wijze
verwerken.
We
geven
trainingen
waarin
we
de
verwerkingstechnieken
bijbrengen en deelnemers
gecertificeerd
worden.
Indien men zich volledig
aan
onze
werkwijze
houdt heeft men tot 10
jaar garantie op onze
producten.

Goede producten moeten worden ondersteund door een geweldig team.
Ons internationale team van 30 personen staat voor de controle van
grondstoffen tot het oplossen van problemen tijdens de verwerking. We bieden
klantenservice en technische expertise en advies in meer dan 10 talen.
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Freddo. Chernigof. Oekraïne
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MICROCEMENT

Grensloos en uniek
Microcement is een continue vloeren
wandbekleding ideaal om te gebruiken
in elke ruimte van uw huis en zelfs in
zwembaden.
De ambachtelijke verwerking maakt
dat het eindresultaat altijd uniek en
exclusief is.
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BICOMPONENT
MICROCEMENT
Verhoogde
flexibiliteit:
de
microcementen van Topciment®
scheuren niet, zelfs niet op
ondergronden die jaren oud
zijn, zoals die van historische
gebouwe.

De hechting van bicomponent
microcement op de bestaande
ondergrond is superieur aan
die van producten die alleen
met water zijn gemengd.

Wist je dat … mono-component microcement

wordt
geproduceerd
met
gedehydrateerde
hars
in
poedervorm dat aan het cement
wordt toegevoegd, waardoor
een deel van de eigenschappen
hars verloren gaat?
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M I C R O B A S E

Basis voor iedere verwerking of voor een rustiek effect.

M I C R O F I N O

Traditioneel microcement, glad, fijn en geraffineerd.

M I C R O D E C K

Het meest bestendige microcement voor vloeren.

MICROSTONE

Ideaal voor buiten, met structuur en antislipafwerking.

AQUACIMENT

Voor oppervlakken die in contact staan met water.
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MICROBASE

MICROBASE
Microbase heeft twee toepassingen: als
basislaag en als afwerkingslaag. Het wordt
vooral gebruikt als basis ter voorbereiding van
het te bewerken oppervlak, ter afdekking van het
gaas en om hardheid te geven aan de coating,
die vervolgens wordt afgewerkt met Microfino,
Microdeck of Microstone. En als we Microbase
als afwerkingslaag toepassen krijgen we
een rustiek effekt, met een onregelmatige,
ambachtelijk ogende textuur.

Maximale grootte van aggregaat:
0,4 mm

UNE EN13892-2
UNE EN13892-8

Verpakking
Buigsterkte:
10 N/mm2 (28 dagen).

> Microbase 20 kg

Druksterkte:
45 N/mm2 (28 dagen).

Proporties
> 10 kg Microbase – 3,00 l Acricem
Reactie bij vuur:
BFL s1

Hechtkracht:
1,5 N/mm2

Rendement
> Microbase (2 lagen) – 2,00 kg/m²

Velamia GmbH. Erschwil. Zwitserland
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MICROBASE XL

MICROBASE XXL

Maximale grootte van aggregaat:
0,5 mm

Maximale grootte van aggregaat:
0,6 mm

Verpakking

Verpakking

> Microbase XL 20 kg

> Microbase XXL 20 kg

Proporties

Proporties

> 10 kg Microbase XL– 3,00 l Acricem

> 10 kg Microbase XXL– 2,50 l Acricem

Rendement

Rendement

> Microbase XL (2 lagen) – 2,00 kg/m²

> Microbase XXL (2 lagen) – 2,00 kg/m²
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The_Ply. Outstaff. Moskou. Rusland

MICRODECK
Microdeck is het meest geschikte microcement
voor binnenvloeren. Het materiaal is goed
bestand tegen intensieve beloping, heeft een
grote slijtvastheid, een hoge mechanische
weerstand en is krasvast. Geschikt voor naadloze
vloeren in grote open ruimten; gemakkelijk te
reinigen en onderhouden.

UNE EN13892-2
UNE EN13892-8
UNE EN12633

Buigsterkte:
10 N/mm2 (28 dagen).

Druksterkte:
35 N/mm2 (28 dagen).

Reactie bij vuur:
BFL s1

Hechtkracht:
1,2 N/mm2

Conkreto Inc. Sabal Palm Road. Miami. USA
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MICRODECK M

MICRODECK L

Maximale grootte van aggregaat:
0,2 mm

Maximale grootte van aggregaat:
0,3 mm

Verpakking

Verpakking

> Microdeck M 20 kg

> Microdeck L 20 kg

Proporties

Proporties

> 10 kg Microdeck M – 3,00 tot 3,50 l Acricem

> 10 kg Microdeck L – 3,00 tot 3,50 l Acricem

Rendement

Rendement

> Microdeck M (2 lagen) – 1,00 kg/m²

> Microdeck L (2 lagen) – 1,00 kg/m²
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Top Cement Danmark. Kopenhagen. Danmark

MICROFINO

Het ideale microcement voor wanden. Deze
is uitsluitend bedoeld voor niet begaanbare
verticale en horizontale oppervlakken. De
afwerking is zeer aangenaam en voelt dankzij
de fijne korrelstructuur zijdezacht aan. Geeft
een karakteristiek en kenmerkend effect of
tekening aan het materiaal.

Maximale grootte van aggregaat:
0,125 mm

UNE EN13892-2
UNE EN13892-8

Verpakking
Buigsterkte:
7 N/mm2 (28 dagen).

> Microfino 10 kg
> Microfino 20 kg

Druksterkte:
22 N/mm2 (28 dagen).

Proporties
> 10 kg Microfino – 4,50 l Acricem
Reactie bij vuur:
BFL d0

Hechtkracht:
1,2 N/mm2

Rendement
> Microfino (2 lagen) – 0,50 kg/m²

Showroom Topcreation. Rome. Italië
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MICROSTONE

Het microcement dat wordt aanbevolen voor
buiten om zijn antislipeigenschappen en
zijn hoge bestendigheid. Wordt doorgaans
gebruikt op terrassen en voorportalen, maar
kan om zijn esthetische afwerking ook worden
aangebracht op gevels.

Maximale grootte van aggregaat:
0,4 mm

UNE EN13892-2
UNE EN12633

Verpakking
> Microstone 20 kg

Buigsterkte:
11 N/mm2 (28 dagen).

Druksterkte:
50 N/mm2 (28 dagen).

Reactie bij vuur:
BFL s1

Hechtkracht:
1,5 N/mm2

Proporties
> 10 kg Microstone – 2,70 l Acricem

Rendement
> Microstone (2 lagen) – 2,00 kg/m²
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David Grille. A Coruña. Spanje

AQUACIMENT XL

AQUACIMENT M

Basis microcement. Kan ook worden gebruikt als
afwerklaag als een esthetische afwerking wordt
gewenst. Er kunnen ruwe en antislipstructuren
worden verkregen. Ook ideaal voor randen van
buitenzwembaden.

Microcement voor afwerking om over
Aquaciment XL aan te brengen. Middelgrove
structuur. Ideaal voor binnenzwembaden,
gladde afwerking die aangenaam aanvoelt.

Verpakking

Verpakking

> Aquaciment XL 20 kg

> Aquaciment M 20 kg

Proporties

Proporties

> 10 kg Aquaciment XL– 2,50 l Acricem

> 10 kg Aquaciment M – 3,00 l Acricem

Rendement

Rendement

> Aquaciment XL (2 lagen) – 3,00 kg/m²

Topciment Valencia. L’Eliana. Spanje

> Aquaciment M (2 lagen) – 1,80 kg/m²
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ACRICEM

Acrylhars op waterbasis klaar voor gebruik
om te mengen met Microbase, Microfino,
Microdeck en Microstone.
Kan tevens als primer gebruikt worden.
Verpakking
> Acricem 5 l
> Acricem 25 l

Rendement
> Acricem (1 laag) – 0,10 l/m²
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PIGMENT

Veel meer dan kleuren
Ruime kleurenkaart met grijstinten,
aarde tinten, levend en neutraal. En ook
metaal verven voor een gemetalizeerde
afwerking en roesteffect.
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ARCOCEM BASIC

Pigmentconcentraat in waterige dispersie
voor de bereiding van de dosis van de
gewenste kleur.
Verpakking
> Arcocem Basic 1 l

Kleuren
> Arcocem Basic Negro (zwart)
> Arcocem Basic Blanco (wit)
> Arcocem Basic Rojo Naranja (oranje rood)
> Arcocem Basic Verde (groen)
> Arcocem Basic Azul (blauw)
> Arcocem Basic Amarillo (geel)
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ARCOCEM PLUS

Pigmenten in waterige dispersie beschikbaar
in alle kleuren van onze catalogus.
Verpakking
> Exacte dosis voor kleuring van:
10 kg de Microfino
20 kg de Microbase, Microfino, Microdeck,
Microstone y Aquaciment.
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Technofloor. Athene. Griekenland

KLEURENKAART

Blanco

Perla

Blanco roto

Marfil

Sáhara

Café

Titanio

Plata

Himalaya

Cemento

Acero

Shale-Gray

Pizarra

Negro
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Kalahari

Cobre

Wengué

Arena

Desert-Tan

Marrón

Plomo

Piedra-París

Azafrán

Calabaza

Carmín

Liquen

Kiwi

Selva

Topo

French Gray

Jade

Azul Profundo

Azul Noche
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De kleuren in de catalogus zijn oriënterend.

Mojave

ARCOCEM METAL

Pigmenten in waterige dispersie voor toepassing
van glazuren met metalen reflecties in
verschillende afwerkingen.
Verpakking
> Arcocem Metal - 500 ml

Aluminio 054

Bronze 200

Gold 063

Blanco Plata 500

Cobre 063

Silver 500

Cobre Red 063
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Gold 500

ARCOCEM OXIDE

OXIDERINGSMIDDEL

Vloeistof op waterbasis dat reageert op ferro
metalen deeltjes die het oxidatieproces
versnellen.

Een metalen verf op waterbasis met fijne
deeltjes metaal die in samenwerking met
oxiderende agent en roesteffect geven.
Verpakking

Verpakking

> Arcocem Oxide 1 l

> Arcocem Oxideringsmiddel 1 l

Oxide Cobre

Oxide Cobre (met Oxideringsmiddel)

Oxide Bronce

Oxide Bronce (met Oxideringsmiddel)

Oxide Hierro 004

Oxide Hierro 004 (met Oxideringsmiddel)

Oxide Hierro 030

Oxide Hierro 030 (met Oxideringsmiddel)

Oxide Latón
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Oxide Latón (met Oxideringsmiddel)

Kleurenfolder

3D-Kleurencatalogus

Gedrukte catalogus met de kleuren en
de structuren van de microcementen
Topciment®: Microfino, Microdeck en
Microstone.

De
3D-kleurencatalogus
bevat
38
gefotografeerde afbeeldingen van Microfino.
Het is een product dat is vervaardigd met
de nieuwste technologie in 3D-afdrukken
waarmee een getrouwe representatie van
de afwerkingen en kleuren van microcement
wordt verkregen.

Afmeting
> 270 x 140 mm

Afmeting
> 298 x 210 mm

26

Kleurencatalogus

Catalogus van metalen

De kleurencatalogus bestaat uit 38 monsters
van Microfino geseald met Presealer en
Topsealer WT – satijn. De drie verschillende
afwerkingen microfino, microdeck en
microstone en de afwerkingen mat, satijn en
glanzend.

Ambachtelijke staalkaart van 16 stalen van de
afwerkingen van naturel en geroest Arcocem
Metal en Arcocem Oxide.
Deze wordt gepresenteerd in een harde en
stijve kartonnen map.

Het
is
een
handgemaakt
product
gepresenteerd in een stijve kartonnen
vierzijdige map.

Afmeting
> 328 x 225 x 14 mm

Afmeting
> 328 x 225 x 27 mm
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Arte Vita S. à. r. l. Luxembourg
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PRIMERS

Voorbereiding
Voorbereidend proces voorafgaand
aan het aanbrengen van microcement.
Optimaliseren en vereenvoudingen
de hechting tussen de bestaande
ondergrond en de bedekking.
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PRIMACEM GRIP

IMPOXY

Universele hechting promotor klaar voor gebruik,
voor binnen en buiten, zonder uitstoot van vluchtige
organische stoffen, waterige dispersie op basis van
syntetische hars en van kiezelhoudende aard.

Impoxy (A+B) is een tweecomponenten
oplosmiddelvrije epoxy, 100% vaste stoffen.
Bedoeld als primer om vocht door capillaire
werking te blokkeren of als een dampbarrière
toe te passen.

Verpakking

Impoxy zorgt ervoor dat de verschillende
bouwmaterialen
dezelfde
absorptie
verkrijgen. Bij toepassing op tegels
voorkomt het dat de voegen zichtbaar
blijven na toepassing van het microcement.

> Primacem GRIP 5 kg

Rendement
> Primacem GRIP – Tussen 0,2 en 0,3 kg per m2,
afhankelijk van porositeit van de ondergrond.

Impoxy lost problemen van capillair vocht op
waardoor het mogelijk wordt het oppervlak af
te werken met microcement. Om de barriere
eigenschappen te garanderen moet de
ondergrond een goede planimetrie hebben
en schoon en stevig zijn.

Proporties
> A (basis) 62% - B (reactor) 38%

Verpakking
> A (basis) 3,10 kg + B (reactor) 1,9 kg
> A (basis) 12,4 kg + B (reactor) 7,6 kg

Rendement
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> Impoxy – Afhankelijk van de porositeit van het materiaal
waarop het wordt toegepast, en het type toepassing.

PRIMACEM PLUS

PRIMACEM ABS

Acrylprimer op waterbasis gebruikt als
hechting
promotor voor Topciment®
Microcement
voor
absorberende
oppervlakken.

Acrylprimer
op
waterbasis
gebruikt
als
hechting
promotor
Topciment®
Microcement
voor
absorberende
oppervlakken.

Verpakking
> Primacem PLUS 5 l

Rendement
> Primacem PLUS (1 laag) – 0,09 l/m²

Verpakking
> Primacem ABS 5 l

Rendement
> Primacem ABS (1 laag) – 0,10 l/m²

Malta Constructive Solutions. Portomaso. Malta
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Edle Räume. München. Duitsland

32

SEALERS

Afwerking
Variëteit aan polyurethanen om het
microcement te beschermen en
waterdicht te maken.
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PRESEALER

Emulsie op basis van een acryl copolymeer
die stabiel is in vochtige ruimten. Vormt
een beschermende en verstevigende laag
op afwerkingen van microcement voor
zwembaden.
Consolideert, verstevigt en verhardt ook het
microcement voor binnen en buiten, en maakt
het waterdicht voordat het wordt afgewerkt
met sealer.

Verpakking
> Presealer 5 l

Rendement
> Presealer (2 lagen) – 0,12 l/m²

Residence Sardinera. Jávea. Spain
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TOPSEALER WT ONE COAT

TOPSEALER WT QUICK DRY

Bi-component polyurethaan sealer
waterbasis met katalysator voor
bescherming van microcement.

op
de

Polyurethaan met bicomponenten dat licht
alkalisch is met een droogtijd tussen de lagen
van 4 uur.

Beschermt
het
microcement
en
vergemakkelijkt schoonmaak en onderhoud
en verhoogte tevens de chemische en
mechanische weerstand.

Het vormt een superfijne film die het
microcement beschermt.

Verpakking

Verpakking

> Topsealer WT 5+1 l

> Topsealer WT Quick Dry 5+0,5 l

Proporties

Proporties

> 5 delen Topsealer WT A - 1 deel Topsealer WT B

> 5 delen Topsealer WT A - 0,5 delen Topsealer WT B

Rendement

Rendement

> Topsealer WT (2 lagen) – 0,15 l/m²

> Topsealer WT Quick Dry(2 lagen) – 0,12 l/m²

Afwerking

Afwerking

> Mat, satijn of glanzend.

> Mat, satijn of glanzend.
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ONDERHOUD

Verzorging
Speciale producten voor de reiniging
en het onderhoud van microcement.
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ECOCLEAN

ECOCLEAN PRO

Hoog
geceoncretreerd
efficiënt
shoonmaakmiddel, geschikt voor het
schoonmaken van Microcement vloeren
of ieder ander type oppervlak.

Ecologisch s c h o o n m a a k m i d d e l ,
ontworpen met biologisch afbreekbaar en
milieuvriendelijke ingredienten. Bijzonder
geschikt voor het reinigen van moeilijk en
hardnekkig vuil.

Door de hoge biologische afbreekbaarheid
wordt vervuiling beperkt.

De samenstelling maakt het een ideaal
product voor het reinigen van Microcement.

Verpakking

Verpakking

> Ecoclean 5 l

Decas. Gorinchem. Holland

> Ecoclean PRO 5 l
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CERACIMENT PRO

CERACIMENT

Onderhoudswas
voor
vloeren.
samenstelling geeft hardheid en
natuurlijke glans.

De
een

Onderhoudswas voor zwaar resistente
vloeren met een metaalachtige afwerking.
Samengesteld zodat deze niet vergeelt met
de tijd en de vloer het orginele aspect behoudt.
Heeft een hoge mate van glans en heeft geen
invloed op de eigenschappen van vloeren of
behandelde oppervlakten. Speciaal geschikt
voor Microcement vloeren.

De speciale formule zorgt voor verrijking en
penetratie in behandelde vloeren. Speciaal
voor gebruik op Micro cement vloeren.

Verpakking

Verpakking

> Ceraciment PRO 5 l

> Ceraciment 5 l
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Lucas Puig. Proyes Jávea. Spanje

Residence Isabel. Valencia. Spanje

40

GEREEDSCHAPPEN

Accessoires
Accessoires voor het aanbrengen van
microcement.
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Mengschoep

Flexibele rubberspaan

Ontworpen met een dubbele schroef ideaal om
microcement te mengen en een homogene
pasta te verkrijgen.

Rubber spaan voor het verwerken van Microfino.
Ideaal om van ongewenste effecten van
verbranding, die metalen spanen kunnen
veroorzaken, te voorkomen.

Gemaakt van roestvrij staal en te gebruiken in
boormachines en mixers.

Beschikbare vervangingsonderdelen zwart of
wit.

Afmetingen

Afmetingen

> 120 x 500 mm

> 140 x 300 mm

Verpakking
> Flexibele rubberspaan zwart
> Flexibele rubberspaan wit
> Vervanging flexibele rubberspaan zwart
> Vervanging flexibele rubberspaan wit

Verpakking
> Per stuk
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Metalen spaan

Koolstof spaan

Flexibele Bi-Flex spaan van RVS met afgeronde
hoeken.

Flexibele spaan van koolstof met houten handvat
en rechthoekige randen voor het aanbrengen
van microcement.

Het heeft een stevig en ergonomische kunststof
handvat.

Voorkomt het vormen van verbranding, zelfs in
wit microcement.

Deze spaan wordt gebruikt voor het toepassen
van microcement met meer textuur.

Aanbevolen voor microcementen voor afwerking:
Microfino en Microdeck.

Afmetingen
> Metalen spaan Bi-Flex 300 x 110 mm
> Metalen spaan Bi-Flex 350 x 110 mm

Afmetingen
> 280 x 120 mm

Verpakking

Verpakking

> Per stuk

> Doos van 6
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Builtex

Profiel

Het glasvezel gaas van Topciment is een extra
dun en plat weefsel.

Aluminiumprofiel ter bescherming van de hoeken
van de muren en de randen van de traptreden
van microcement.

Te gebruiken om de ondergrond te versterken
en zo werking en scheuroverdracht vanuit de
ondervloer zoveel mogelijk te voorkomen.

Afmetingen
> 2700 x 3 mm

Verpakking

Verpakking

> Rol van 50 x 1 m

> Per stuk

Dichtheid
> Builtex GR 50
> Builtex GR 58
> Builtex GR 160
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Roller WT

Roller DSV

Roller met korte haren ontworpen voor het
lakken van gladde oppervlakken met lakken op
waterbasis.

Roller met korte haren ontworpen voor het lakken
van gladde oppervlakken met lakken op basis
van oplosmiddel. De roller is van geweven wol
dat een uniforme, hoge kwaliteit en extra fijne
afwerking geeft.

De roller is van polyester fiber dat een uniforme,
hoge kwaliteit en extra fijne afwerking geeft.

Speciaal voor onze primers en sealers vanwege
de hoge weerstand tegen oplosmiddelen en
aceton.

Speciaal voor onze primers en sealers.

Afmeting

Afmeting
> 180 mm
> 220 mm

> 180 mm
> 220 mm

Verpakking

Verpakking

> Per stuk

> Per stuk
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info@topciment.com
www.topciment.com/nl
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+34 963 925 989

