
Desa t i van te de super f í c i e s
de be tão arqu i t e t ón i co

Desativante Topeca serve para realizar pavimentos em betão arquitetónico desativados. 
Permite uma perfeita regularidade do suporte, fácil de lavar.
Desativante Topeca atua na superfície do betão fresco funcionando como inibidor da presa 
superficial do betão.
O Desativante Topeca não altera a coloração do betão, produto pronto a usar.

Campo de util ização Suportes

Betão 

• Aplica-se exclusivamente em superfícies de betão fresco e nunca sobre betão endurecido.
• Para assegurar a proteção das partes não desativadas (paredes, lancil, etc.) é indispensável 

a utilização do Protetor Multifunções, pois permite a eliminação logo na lavagem das partes 
desativadas de toda a projeção acidental de betão e de desativante.

• Na lavagem, de modo a não depositar resíduos sólidos (cimento, areia) em esgotos 
é necessário captá-los previamente.

• Os utensílios/ferramentas devem ser limpos com água.

Recomendações Consumo
Como dado orientativo: 300g /m2

Conservação
18 meses embalagem de origem fechada 
em local fresco e ventilado.

Apresentação
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Cor: Branco
Embalagem: Jerrican de 5kg e 20Kg



Composição

Características de aplicação

Inibidores de presa e aditivos específicos

Massa volúmica: 1200 kg/m3

Viscosidade: 100 mPa.s
pH: 8

1. Agitar bem o Desativante Topeca antes 
de cada utilização.

2. Aplica-se com pulverizador a baixa pressão 
em camadas contínuas e uniformes cobrindo 
a totalidade das superfícies do betão 
regularizado e fresco. A cor branca do produto 
permite detetar as zonas onde este já foi 
aplicado. O tempo de espera entre a aplicação 
do Desativante Topeca e a sua lavagem pode 
variar entre 6 a 18 horas, uma vez que este 
depende do tipo de betão (características) 
e das condições atmosféricas, sendo portanto 
importante realizar sempre um ensaio prévio.

3. Após a presa da camada inferior do betão 
lavar a camada superficial com jato de água. 
Ajustar a pressão do jato de água de acordo 
com a superfície tratada.

Aplicação
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Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não
poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na
documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados
de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. 
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.
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