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Planex
Planex

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Cementkötésű kül- és beltéri aljzatok kiegyenlítése 
és simítása magánépítmények erkélyein, teraszain, 
udvarain és személygépjármű parkolóin.
Jellemző alkalmazások:
•  cementesztich;
•  betonaljzat.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
•  Önterülő.
•  Rétegvastagság 3-10 mm, efelett (max 30 mm-ig) 

legfeljebb 30% kvarchomokkal dúsítható.
•  A megszilárdult felületét burkolni nem szükséges 

(kültéren sem), de betonfestékkel festhető, kezelhető.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
•  Ne használja +5°C alatt vagy +30°C felett. 
•  Ne használja vizes, fagyott vagy fagyból olvadó 

felületen.
•  Ne használja magas hőmérsékletű, illetve közvetlen 

napsütésnek és/vagy szélnek, huzatnak kitett 
felületeken.

•  A csapadékvíz elvezetésére a kültéri felületeket 
legalább 1,5%-os lejtéssel alakítsa ki.

•  A Planex-et lehetőleg egy rétegben dolgozza be. Ha 
két rétegben alkalmazza, a második réteget az első 
réteg megszilárdulása után (de még a megszáradása 
előtt) dolgozza be.

•  Vegye figyelembe a meglévő mozgási- és 
munkahézagokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
•  Az aljzat legyen egyenletesen száraz, nedvszívó, 

megfelelő nyomó- és húzószilárdságú, tiszta; 
repedés-, por-, festék-, viasz-, olaj-, rost-, gipsz- és  

a tapadást gátló egyéb anyagmaradványoktól mentes. 
Az aljzat nedvességtartalma a mindenkor érvényes 
szabványokban meghatározott érték alatt legyen.

•  A betonaljzatok és a cementkötésű esztrichek 
legyenek legalább 1 hónaposak, a betonfödémnek 
legalább 2 hónaposak, az erkélyek, teraszok legalább 
3 hónaposak.

•  Beltérben hordjon fel két réteg 50%-ban vízzel 
hígított Primer G-t, és hagyja megszáradni. Kültéren: 
bedolgozása előtt néhány órával vízzel mattnedvesítse 
az aljzatot, majd hagyja száradni. Az anyag 
bedolgozásakor a felületen nem lehet vízréteg.

Bekeverés
Egy 25 kg-os zsák Planex-et folytonos keverés 
közben öntsön egy 5-5,5 liter tiszta, hideg vizet 
tartalmazó edénybe, és alacsony (legfeljebb 600 ford./
perc) fordulatszámú elektromos keverővel (legjobb a 
kétlapátos ) keverje egynemű, csomómentes habarccsá.

A keverék bedolgozása
•  Dolgozzon be glettvassal egy vékony, tapadásjavító 

alapréteget, majd a végleges vastagságú réteget 
simítóléccel vagy glettvassal simítsa el.

•  A Planex aljzatkiegyenlítő terülésének további 
javítására és légbuborék-tartalmának csökkentésére 
a frissen bedolgozott aljzatkiegyenlítőt légbuborék-
mentesítő tüskés hengerrel görgesse át.

•  A megszilárdult felületre szórjon Mapecure E, 50%-
ban oldott vizes emulziós párazáró-szert. Ez a  
kezelés elengedhetetlen meleg és/vagy erősen 
szeles időben, valamint ha a felület szabadon 
marad. Ha a párazáró-szerrel kezelt aljzatkiegyenlítő 
réteget burkolja, a burkolás előtt a Mapecure E-t 
mechanikusan távolítsa el.

Különleges, 
kültéri önterülő 
aljzatkiegyenlítő 
simítóhabarcs
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Tisztítás
Kézről és szerszámokról bő, tiszta vízzel 
letisztítható. A megszilárdult anyag csak 
mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Kb. 1,7 kg/m² rétegvastagság mm-enként.

KISZERELÉS
25 kg-os papírzsákok.

ELTARTHATÓ
Száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig. 
A termék megfelel az (EC) N° 1907/2006 
(REACH) szabályozás, XVII. melléklete 47. 
cikkelyének.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
A Planex irritáló, a termék cementet 
tartalmaz, amely izzadsággal vagy más 
testnedvekkel érintkezésbe kerülve 
azokkal irritáló alkáli reakcióba lép, ami 
az arra hajlamos személyeknél allergiás 
reakciót válthat ki. Viseljen védőkesztyűt és 
védőszemüveget, valamint védőmaszkot!
Termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó további és teljes információt a 
Biztonsági Adatlap aktuális változata tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok, javaslatok és utasítások mindig csak  
a megadott feltételek mellett érvényesek.  
Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek 
kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények 
között vagy felhasználási területeken 
akarják a terméket használni, akkor a 
termék használatának megkezdése előtt 
megfelelő számú próbát kell végezni. Bár 
a termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és 
tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül 
csak a termékeink mindig azonos minőségére 
vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető a www.mapei.com honlapunkon

Planex
Planex MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: por

Szín: szürke

Sűrűség (kg/m³): 1.300

Szárazanyag tartalom (%): 100

Az adalékanyagok legnagyobb átmérője (mm): 1

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Keverési arány (%): 20-22

Rétegenként bedolgozható vastagság: 3-tól 10 mm-ig

Keverék sűrűsége (kg/m³): kb. 2.050

Keverék pH-ja: kb. 12

Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig

Fazékidő: kb. 20 perc

Kötésidő: kb. 2 óra

Járható: 4-8 óra múlva

Kissúlyú járművekkel terhelhető: 72 óra múlva

Burkolható: legalább 48 óra múlva +20°C-on (lásd a vonatkozó 
műszaki előírásokat és az alkalmazandó 
burkolóanyagok termékismertetőit)

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 
hozzáférhetők a www.mapei.hu és 

www.mapei.com honlapokon
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