
 
 

KASUTUSALAD: 

• NIVOPLAN  on tsemendist, peenliivast ja 
sünteetilistest vaikudest hall või valge peenmört sise- 
ning välisseinte ja lagede  tasandamiseks kihi paksusega 
2-30 mm. Peale kivistumist on vee- ja külmakindel. 
KASUTATAKSE:  

• ebatasaste seinte õgvendamiseks, ebaühtlaste või 
kahjustatud krohvi- või betoonpindade silumiseks ja 
taastmiseks enne plaatimist või värvimist; 

• seinte tasandamiseks enne keraamiliste plaatide 
paigaldamist; eriti hea nt. Fibo plokist vm.sarnase 
müüri silumiseks; 

• basseinide, duširuumide, fassaadide jne. pindade 
silumiseks; 

• kõikide tavaliste pindade (betoon, lubitsementmört, 
vahtbetoon jne.) katmiseks õhukese krohvikihiga;  

KASUTAMISJUHISED:  

Aluspinna ettevalmistamine: 
Aluspind peab olema puhas õlidest, määretest, vanast 
värvist, kipsaluspind tuleb eelnevalt kruntida PRIMER G-
ga. NIVOPLAN-i  on hõlbus kanda niisketele 
aluspindadele, soovitav on hea absorbeeruvusega pindu 
enne NIVOPLAN-iga katmist niisutada eriti siis, kui kiht 
on õhem kui 3 mm. 
Segu valmistamine: 
25 kg koti kohta 5,0 - 5,5 liitrit vett, segada mehaaniliselt 
või käsitsi, kasutusaeg 2 tundi. 
Vastutusrikaste pindade tasandamisel (basseinides, 
väitingimustes) lisada nakke parandamiseks ja tugevuse 
tõstmiseks 1-2 kg PLANICRETE  kummilatekslisandit   
25 kg kotile. 
Paigaldamine: 
Soovitav on esimene kiht NIVOPLAN-i kanda 
aluspinnale nii, et kindlustada selle täielikku nakkumist 
aluspinnaga ning seejärel kohe teine vajaliku paksusega 
(max 3cm korraga) kiht. 1 cm paksune kiht on 4-5 tunni 
pärast plaatidega katmiseks valmis. 
MATERJALI KULU: 1,4 kg/m² paksusmillimeetri 
kohta                    
PUHASTAMINE:  
Tööriistad, käed ja segunõud pesta rohke veega 
Toodetud EN 2003/53 nõuete järgi. 
 
PAKEND:      25 kg paberkott 
 

TEHNILISED ANDMED:_____________________________ 
 
TOOTE OMADUSED:  
Tüüp:  peenpulber 
Värvus:  hall või  valge  
Tihedus:  1,4  g/cm3 

Säilivusaeg:             12 kuud  kuivas kohas originaalpakendis 
Kuivainesisaldus: 100% 
Terviseohtlikkus EN1999/45: ärritav,         pole ohtlik 

Töötamisel jälgida juhendit ja  Ohutuskaarti 
Tolliklass  3824 50 90 
 
KASUTUSANDMED:    
Segamisvahekord:           25 osa vett 100kg NIVOPLAN-i kohta 
Mördi tihedus:  1,83 kg/cm3 
Mördi pH:  ~12 
Kasutusaeg:  2-3 tundi 
Kasutus t°:  +5°C kuni +30°C 
Paigaldatava kihi paksus: 2-30 mm 
Valmis katmiseks:   >4 tunni pärast 
Kuivamisaeg:  14 päeva 
EKSPLUATASIOONIOMADUSED:  
Leelisekindlus:  väga hea 
Õli- ja lahustikindlus:             väga hea (nõrk toiduõlile) 
Niiskuskindlus:            väga hea      
Temperatuurikindlus:              -30°C - +90° C 
Nakkuvus sideainetega: väga hea 
Paindetugevus:  3,5  N/mm   
Survetugevus:  6,0 N/mm²             
 Karakteristikud test    Norm EN 998-1t GP-CSIV     tootel 
Survetugevus(Mpa)        EN1015-11     ≥6 katCS IV         ≥12 
Nakkumine tellisega (Mpa)EN1015-12  ei norm.            ≥1,0FP:B 
Veeimavus(kg/m².min0,5)   EN1015-18  W0(pole spets)  
         W1(≤0,40)          W1(<0,4) 
          W2 (≤0,20)            
Soojusjuhtivus-λ(W/m.K°)   EN 1745      pole määratud              0,95 
Tulepüsivus       Euroklass            Tootja dekl.               A1 

 
HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja 
soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja 
pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote 
kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet kasutada, 
peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja 
igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige 
kasutamise eest

Maaletooja: 
AS PLAADIPUNKT 
Pärnu mnt. 137,     11314 Tallinn 
tel: 6500 720       fax:  6500 723 


