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A origem da Topciment resulta do desafio que seu fundador, 
Pierre Ortais, criou em 2005: combinar qualidade, facilidade 
de aplicação e acabamento exclusivo no mesmo produto. A 
experiência e especialização em revestimentos decorativos fez 

da topciment uma referência no setor.

Nossa filosofia é claramente definida pela melhoria contínua 
dos produtos. "Se não fizermos melhor, é porque não sabemos, 
não porque não queremos." Todos os dias, superamos desafios, 
alcançamos metas e estabelecemos novas metas. O nosso futuro 
e os nossos revestimentos têm uma coisa em comum: não têm 

limites.
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O principal objetivo 
é desenvolver o 
melhor produto, 

sem economizar em 
aditivos da mais recente 
tecnologia e matérias-

primas da mais alta 
qualidade possível.

Na composição 
dos microcimentos 

utilizamos quartzo em 
vez de carbonatos, 

mil vezes mais duros, 
mais resistentes e com 
complexos processos 

de peneiramento 
inacessíveis a um 

grande número de 
empresas do setor.
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O transporte é tão importante para 
nós como para nossos clientes. 
Um serviço adicional para tornar as 
compras uma experiência mais 

confortável e simples.

A capacidade de stock permite-nos 
preparar pedidos em menos de 24 
horas e sua chegada ao destino no 
menor tempo possível. Graças a 
esta coordenação logística, levamos 
os nossos produtos para mais de 

50 países.
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Nascemos como 
aplicadores, o que 

nos permite formar 
profissionais que cuidam 

dos produtos e trabalham a 
perfeição.

Realizamos cursos 
nos quais ensinamos a 
técnica de aplicação e 

certificamos os nossos 
aplicadores. Além disso, 

aqueles que usam o nosso 
método de aplicação 

completo têm até 10 anos 
de garantia nos produtos.

Por trás de bons produtos existe uma grande equipa. Uma equipa com mais de 
três dezenas de pessoas multicultural e multigeracional que tornam tudo isto 
possível : desde o controle de nossa matéria prima até á resolução de dúvidas 
durante a aplicação. Possuímos atendimento ao cliente e consultoria técnica 
especializada em mais de 10 idiomas.
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Freddo. Chernigof. Ucrania
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O microcimento é um revestimento 

contínuo adequado para qualquer 

divisão da casa, incluindo piscinas.

Sua aplicação artesanal torna o 

resultado de cada trabalho único e 

exclusivo.

Ilimitado

MICROCIMENTOS
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MICROCIMENTOS
BICOMPONENTES

Alta flexibilidade: os 
microcimentos Topciment® não 
racham, mesmo em suportes 
com décadas de existência, 

como edifícios históricos. 

A adesão ao suporte existente 
dos microcomponentes 

bicomponentes é superior 
àquelas misturadas apenas com 

água.

¿Você sabía que... Os microcomponentes 
monocomponentes  incluem no 
pó, a resina acrílica desidratada, 
perdendo assim parte de suas 

propriedades?
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M I C R O B A S E

M I C R O F I N O

M I C R O S T O N E

A Q U A C I M E N T

M I C R O D E C K

Microcimento tradicional, macio, fino e elegante.

Base para uma boa aplicação, e para um efeito rústico.

O microcement mais resistente para pavimentos.

Ideal para exterior, texturizado e antiderrapante.

Revestimento para ambientes em contato com a água.
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MICROBASE

MICROBASE

UNE EN13892-2 
UNE EN13892-8

Microbase tem dois tipo de uso; como base 
e como acabamento. Usado principalmente 
para preparar a superfície para trabalhar, 
cobre a malha e dá dureza ao revestimento, 
e posteriormente aplicam-se outros 
microcimentos de acabamento, como 
microfino, microdeck ou microstone. Como 
acabamento, resulta num visual rústico, com 
uma textura irregular e artesanal.

Apresentação
> Microbase 20 kg

Proporção
> 10 kg de Microbase – 3,00 l de Acricem 

Performance
> Microbase (2 mãos) – 2,00 kg/m²

Resistência à compressão:
45 N/mm2 (28 dias). 

Resistência ao fogo:
BFL s1

Resistência à flexão:
10 N/mm2 (28 dias). 

Adesão ao apoio: 
1,5 N/mm2

Tamanho máximo do agregado: 
0,4 mm

Velamia GmbH. Erschwil. Suiza
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MICROBASE XL MICROBASE XXL

Apresentação
> Microbase XL 20 kg 

Apresentação
 > Microbase XXL 20 kg

Proporção
> 10 kg de Microbase XL– 3,00 l de Acricem 

Proporção
> 10 kg de Microbase XXL– 2,50 l de Acricem

Performance 
> Microbase XL (1 mão) – 1,40 kg/m²

Performance
> Microbase XXL (1 mão) – 1,70 kg/m²

Tamanho máximo do agregado: 
0,5 mm

Tamanho máximo do agregado: 
0,6 mm

The_Ply. Outstaff. Moscú. Rusia
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UNE EN13892-2 
UNE EN13892-8

UNE EN12633

Microdeck
Microcimento adequado para pisos interiores, 
muito responsivo em áreas de tráfego intenso 
pela sua elevada resistência à abrasão. Permite 
criar espaços diáfanos sem juntas, fáceis de 
limpar e manter.

Conkreto Inc. Sabal Palm Road. Miami. EEUU

Resistência à compressão:
35 N/mm2 (28 dias). 

Resistência ao fogo:
BFL s1

Resistência à flexão:
10 N/mm2 (28 dias). 

Adesão ao apoio: 
1,2 N/mm2
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MICRODECK LMICRODECK M

> Microdeck L 20 kg > Microdeck M 20 kg 

> 10 kg de Microdeck L– de 3,00 a 3,50 l de Acricem> 10 kg de Microdeck M– de 3,00 a 3,50 l de Acricem

> Microdeck L (2 mãos) – 1,00 kg/m²> Microdeck M (2 mãos) – 1,00 kg/m²

Tamanho máximo do agregado:  
0,2 mm

Tamanho máximo do agregado:  
0,3 mm

Top Cement Danmark. Copenhague. Dinamarca

Apresentação Apresentação

Proporção Proporção

Performance Performance
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MICROFINO

UNE EN13892-2 
UNE EN13892-8

Apresentação
> Microfino 10 kg
> Microfino 20 kg 

Proporção
> 10 kg de Microfino – 4,50 l de Acricem 

Performance
> Microfino (2 mãos) – 0,50 kg/m²

O microcemento ideal para paredes. Projetado 
apenas para paredes verticais e horizontais 
não transitáveis.  O seu acabamento é muito 
agradável, sedoso e macio ao toque graças à 
sua textura de grão fino.   
Gera um efeito de marca d'água muito 
característico e desejado no material.

Tamanho máximo do agregado:  
0,125 mm

Showroom Topcreation. Roma. Italia

Resistência à compressão:
22 N/mm2 (28 dias). 

Resistência ao fogo:
BFL d0

Resistência à flexão:
10 N/mm2 (28 dias). 

Adesão ao apoio: 
1,2 N/mm2
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MICROSTONE

UNE EN13892-2 
UNE EN12633

Apresentação
> Microstone 20 kg 

Proporção
> 10 kg de Microstone – 2,70 l de Acricem 

Performance
> Microstone (2 mãos) – 2,00 kg/m²

O microcimento mais recomendado para áreas 
externas pelas suas propriedades antiderrapantes 
e altos níveis de resistência. Geralmente é aplicado 
em terraços e varandas, mas também pode ser 
aplicado em fachadas pelo seu acabamento 
estético.

Resistência à compressão:
50 N/mm2 (28 días). 

Resistência ao fogo:
BFL s1

Resistência à flexão:
11 N/mm2 (28 días). 

Adesão ao apoio: 
1,5 N/mm2

Tamanho máximo do agregado:   
0,4 mm

David Grille. A Coruña. España
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AQUACIMENT XL AQUACIMENT M

Apresentação
> Aquaciment XL 20 kg

Proporção
> 10 kg de Aquaciment XL– 2,50 l de Acricem 

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

Microcimento de preparação: também pode ser 
utilizado como terminação se o acabamento 
estético for o desejado. Conseguimos texturas 
àsperas e antiderrapante. Ideal para as bordas 
exteriores de piscinas.

Apresentação
> Aquaciment M 20 kg 

Proporção
> 10 kg de Aquaciment M – 3,00 l de Acricem 

Performance
> Aquaciment M (2 mãos) – 1,80 kg/m²

Microcimento de acabamento para aplicar sobre 
o aquaciment XL. Textura de grão médio. Ideal 
para o interior de piscinas, acabamento suave e 
agradável ao toque.

Topciment Valencia. L’Eliana. España
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ACRICEM

Apresentação
> Acricem 5 l
> Acricem 25 l 

Performance como primer
> Acricem (1 mão) – 0,10 l/m²

Resina acrílica à base de agua, pronta ao uso, 
para misturar aos microcimentos topciment. 
Também pode ser usada como primário quando 
a aplicaçao é feita sobre superfícies cimenticias.
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Showroom Topciment. Valencia. España
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Cinzas, terrosos, vivos ou neutros - além 
de pinturas decorativas para acabamentos 

metalizados ou com efeito ferrugem.

Mais que simples cores

PIGMENTOS
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ARCOCEM BASIC

Cores
> Arcocem Basic Branco
> Arcocem Basic Preto
> Arcocem Basic Laranja Vermelho
> Arcocem Basic Verde
> Arcocem Basic Azul
> Arcocem Basic Amarelo

Gama de pigmentos à base de água para a 
preparação de mono doses usadas na coloração 
do microcimento.

Apresentação
> Arcocem Basic 500 ml
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ARCOCEM PLUS

Apresentação
> Dose exata para:
 10 kg de Microfino
 20 kg de Microbase, Microfino, Microdeck,  
 Microstone e Aquaciment.

Corante líquido concentrado preparado para pigmentação 
por microcimento.

Technofloor. Atenas. Grecia
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Himalaya

Acero

Titanio

Perla

Negro

Cemento

Shale-Gray Pizarra

Blanco

Blanco roto Marfil

Plata

Sáhara Café

PALETA 
DE 

CORES
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Marrón Plomo

Liquen Kiwi

Wengué

Topo

Piedra-París

Arena

Azafrán

CobreKalahari

Azul ProfundoJadeFrench Gray

Desert-Tan

Mojave

Calabaza

Selva

Azul Noche

Carmín
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Cobre Red 063

Cobre 063

Aluminio 054

Blanco Plata 500Gold 063

Gold 500

Silver 500

Bronze 200

ARCOCEM METAL

Apresentação
> Arcocem Metal - 500 ml 

Pigmentos à base de água para aplicação de 
esmaltes com reflexos metálicos em diferentes 
acabamentos.



25

Oxide Bronce

Oxide Cobre

Oxide Hierro 004

Oxide Hierro 030

Oxide Latón

ARCOCEM OXIDE                                                              

Gama de tintas metálicas à base de água 
com finas partículas metálicas cuja aplicação 
proporciona um efeito metálico natural.

Apresentação
> Arcocem Oxide 1 l

Apresentação
> Arcocem Agente Oxidante 1 l

Solução à base de água que reage com par-
tículas metálicas e acelera o processo de fe-
rrugem

Oxide Bronce (con Agente Oxidante)

Oxide Cobre (con Agente Oxidante)

Oxide Hierro 004 (con Agente Oxidante)

Oxide Hierro 030 (con Agente Oxidante)

Oxide Latón (con Agente Oxidante)

AGENTE OXIDANTE
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Catálogo impresso mostrando as cores e 
texturas dos Microcimentos Topciment®: 
Microfino, Microdeck e Microstone.

Amostra fotográfica impressa com tecnologia 
3D, que permite uma fiel apresentação de 
texturas e acabamentos.

Contém uma amostra de 38 cores Topciment®, 
a textura dos microcimentos Microfino, 
Microdeck e Microstone e acabamentos 
mate, acetinado e brilhante.

Medidas
> 270 x 140 mm

Medidas
> 298 x 210 mm

Tríptico Cores Catálogo 3D
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Produto artesanal composto por amostras 
reais das texturas dos Microcimentos 
Topciment®: Microfino, Microdeck e 
Microstone; os três acabamentos: mate, 
acetinado e brilho, e 38 cores feitas com 
Microfino. Todas as amostras de cores 
são seladas com o acetinado Presealer e 
Topsealer WT.
A amostra é apresentada em uma pasta de 
papelão rígida com quatro lados.

Mostruário artesanal com 16 amostras dos 
acabamentos Arcocem Metal e Óxido de 
Arcocem natural e oxidado. 

É apresentado em uma pasta rígida e 
resistente feita de papelão.

Medidas
> 328 x 225 x 27 mm

Medidas
> 328 x 225 x 14 mm

Amostra Cores Amostra Metálicos
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Arte Vita S. à. r. l. Luxemburgo
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Processos anteriores à aplicação do 
microcimento.

Facilitam e otimizam a união entre o 
suporte existente e o revestimento.

Preparação

PRIMERS
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IMPOXYPRIMACEM GRIP

Apresentação
> Primacem GRIP 5 kg

Primário com árido pronto ao uso, para interiores 
e exteriores, sem emissão de substâncias 
orgânicas voláteis, baseado em resinas sintéticas 
em dispersão aquosa.

Sistema epóxi de dois componentes sem 
solventes, 100% de sólidos. Indicado para 
aplicação como primer para  bloquear a 
humidade ou como barreira de vapor.

Impoxy evita a marcação no microcemento 
no contacto entre materiais de construção 
com diferentes graus de absorção. Na 
aplicação de microcimento em azulejo, evita 
a marcação das juntas.

O impoxy resolve problemas de humidade 
por capilaridade, permitindo que os 
revestimentos de microcimento sejam 
aplicados no suporte. Em qualquer caso, a 
fim de garantir as propriedades da barreira, 
será essencial que o suporte esteja em boas 
condições de planimetria, limpo e firme.        

Apresentação
> A (base) 3,10 kg + B (catalisador) 1,9 kg
> A (base) 12,4 kg + B (catalisador) 7,6 kg

Proporção
> A (base) 62% - B (catalisador) 38%

Performance
> Impoxy – Depende do grau de umidade, da su-
perfície e do tipo de aplicação.

Performance
> Primacem GRIP – de 0,3 kg / m² variando depen-
dendo da porosidade do suporte.
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PRIMACEM PLUS PRIMACEM ABS

Apresentação
> Primacem PLUS 5 l

Performance
> Primacem PLUS (1 mão) – 0,09 l/m²

Dispersão acrílica polimérica aquosa, usada 
como promotor de adesão para superfícies 
não absorventes antes da aplicação do 
microcimento Topciment®.

Dispersão acrílica em meio aquoso, usada 
como promotor de adesão para superfícies 
absorventes antes da aplicação de 
microcimento Topciment®.

Apresentação
> Primacem ABS 5 l 

Performance
> Primacem ABS (1 mão) – 0,10 l/m²

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



33

Variedade de poliuretanos para 

proteger e impermeabilizar o 

microcimento.

Acabamento

SELADO
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PRESEALER

Apresentação
> Presealer 5 l

Performance
> Presealer (2 mãos) – 0,12 l/m²

Tapaporos formulado com um copolímero 
de emulsão acrílica, estável em ambiente 
húmido. Cria um filme de proteção e 
consolidação em revestimentos de 
microcimentos para piscinas. 

Consolida, impermeabiliza e endurece o 
microcimento internamente e por fora, antes 
da selagem final.

Casa Sardinera. Jávea. España
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TOPSEALER WT ONE COAT TOPSEALER WT QUICK DRY

Apresentação
> Topsealer WT Quick Dry 5+0,5 l 

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

Proporção
> 5 partes Topsealer WT A - 0,5 partes Topsealer WT B

Acabamento
> Fosco, acetinado ou brilho.

Poliuretano bicomponente ligeiramente 
alcalino, com um tempo de secagem entre 
camadas de 4 horas.

Cria um filme muito fino que protege e sela o 
microcimento.

Selante bicomponente de poliuretano à base 
de agua  com catalisador de proteção para 
microcimentos.
 
Protege o microcimento e facilita a 
limpeza e manutenção, além de aumentar 
significativamente as resistências químicas e 
mecânicas. 

Apresentação
> Topsealer WT 5+1 l 

Performance
> Topsealer WT (2 mãos) – 0,15 l/m²

Proporção
> 5 partes Topsealer WT A - 1 parte Topsealer WT B

Acabamento
> Fosco, acetinado ou brilho.
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Produtos específicos para limpeza e 

conservação do microcimento. 

Cuidados

MANUTENÇÃO
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ECOCLEAN PRO ECOCLEAN

Apresentação
> Ecoclean 5 l

Produto de limpeza eficaz de alta 
concentração, adequado para limpeza de 
pisos de microcimento ou qualquer outro tipo 
de superfície. 
 
Com o seu uso, os resíduos poluentes são 
reduzidos, uma vez que possui elementos de 
alta biodegradabilidade na sua composição.

Apresentação
> Ecoclean PRO 5 l 

Produto de limpeza ecológico, elaborado 
com ingredientes biodegradáveis   respei-
tando o meio ambiente. Especialmente in-
dicado para a sujidade difícil e persistente. 

A sua formulação faz com que seja um pro-
duto ideal para a limpeza do microcimento.

Decas. Gorinchem. Holanda
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CERACIMENT CERACIMENT PRO 

Apresentação
> Ceraciment 5 l

Cera de manutenção para pisos. Composto 
especial que proporciona dureza e brilho 
natural. 

A sua fórmula permite enriquecimento 
e penetração em pavimentos tratados, 
especialmente indicados para pisos de 
microcimentos.

Apresentação
> Ceraciment PRO 5 l 

Cera de manutenção para pisos de alta resistência, 
com acabamento metálico. Composto que não 
amarela com o tempo conservando a aparência 
original das superfícies.

Proporciona um alto grau de brilho e não afeta as 
características condutoras dos pisos ou superfícies 
tratadas.

Lucas Puig. Proyes Jávea. España
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Casa Isabel. Valencia. España
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Acessórios para aplicação de 

microcimento. 

Acessórios

FERRAMENTAS



42

Misturador de hélice dupla ideal para uma massa 
de microcimento homogênea e para evitar 
respingos.

Fabricado em aço inoxidável e com haste 
hexagonal para acoplamento em brocas e 
misturadores sem roscas.

Espátula de borracha flexível para aplicação 
Microfino.

Ideal para evitar os efeitos de queima indesejada 
que podem deixar as espátulas metálicas.

Espátulas de substituição estão disponíveis nas 
cores branca e preta.

Medidas
> 120 x 500 mm

Formato

> Espátula de borracha preta
> Espátula de borracha branca
> Substituição de espátula de borracha preta
> Substituição de espátula de borracha branca

Haste de mistura Espátula de borracha

Medidas
> 140 x 300 mm

Formato
> Unidade
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Espátula de aço inox Bi-Flex, com cantos 
arredondados e borda chanfrada.
 
Apresenta um cabo de plástico resistente e 
ergonômico.
 
A espátula de aço é indicada para aplicar os 
microcimentos mais texturados.

Espátula de carbono flexível para aplicação de 
microcimento com bordas em ângulo reto e 
cabo de madeira.

Evita o aparecimento de efeitos de queima, 
mesmo em microcement branco.

Recomendado para acabamentos de 
microcimento: Microfino e Microdeck.

Medidas
> Espátula de aço Bi-Flex 300 x 110 mm
> Espátula de aço Bi-Flex 350 x 110 mm

Medidas
> 280 x 120 mm

Formato
> Caixa de 6 unidades

Espátula de aço Espátula de carbono

Formato
> Unidad
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Malha de fibra de vidro feita com tecido 
especialmente fino. 

Ideal para montar o microcemento em 
pavimentos e paredes e evitar fissuras devido às 
tensões do suporte da base.

Perfil de alumínio especial para proteger os 
cantos das paredes e bordas dos degraus antes 
da aplicação do microcimento.

Formato
> Rolo de 50 x 1 m

Densidade
> Builtex GR 50
> Builtex GR 58
> Builtex GR 160

Formato
> Unidad

Malha Builtex Cantonera

Medidas
> 2700 x 3 mm
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Rolo de pelo curto elaborado para envernizar 
superfícies lisas com produtos à base de água.

Feito com fibra de poliéster, proporciona um 
acabamento uniforme de alta qualidade e extra-
fino.

Especialmente adequado para primers e selantes 
à base de água. 

Medidas
> 180 mm
> 220 mm

Rolo WT

Rolo de pelo curto elaborado para envernizar 
superfícies lisas com produtos à base de 
solventes.

Feita de lã pura, proporciona uma alta qualidade 
e acabamento extra fino.

Especialmente adequado para primers e selantes 
com solventes e acetonas.

Rolo DSV

Medidas
> 180 mm
> 220 mm

Formato
> Unidad

Formato
> Unidad
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+34 963 925 989

info@topciment.com
www.topciment.com


