
  ULTRAPLAN                   

               Isetasanduv kiirkivinev tasandussegu 

 

                  KOOSKÕLASTATUD: EN 13813 järgi klass   CT-C30-F7-A2fl-s1. 
 
 
 
TEHNILISED OMADUSED: 
ULTRAPLAN  koosneb kiirkivistuvast tsemendist, 
peeneteralisest liivast ning spetslisanditest ja vaikudest. On  
kergesti töödeldav, perfektselt isetasanduv,  ülikiiresti 
hüdratiseeruv. Võib paigaldada pumbaga üle 100m kaugusele. 
Lõpp-põrandat võib paigaldada ca 12 tunni pärast sõltumata 
tasanduskihi paksusest. Kasutamiseks sisepindadel. Min. 
kasutustemperatuur  +5°C. 
 
KASUTUSVALDKONNAD: 
Uute ning vanade põrandate (tsement-, terrazzo., looduslikust 
kivist, puit- jne.) tasandamiseks, kus on vajalik hea vastupidavus 
koormustele ja pingetele. Sobib kõikide põrandakatete 
aluspinnaks. Sobiv kohtades, kus kasutatakse ratastega mööblit. 
 
SOOVITUSED: 
• tolmavad ja poorsed aluspinnad kruntida  eelnevalt PRIMER 

G’ga, (1 osa PRIMER G : 3 osa vett) samuti vanad ja 
kipsaluspinnad või kui eelmine ULTRAPLAN ’i kiht on 
täielikult kuivanud.  

• looduslikust kivist või keraamilised aluspinnad kruntida 
eelnevalt MAPEPRIM SP’ga. 

• üle 5mm paksuse kihi paigaldamisel puitpinnale tuleb pind 
kruntida MAPEPRIM SP’ga ja armeerida klaaskiud 
võrguga. 

 
KASUTAMISJUHISED: 
Aluspinna ettevalmistamine                    
Aluspinnad peavad olema kuivad, puhtad, kandvad õli- ja 
rasvavabad  vt. soovitused. 
Mördi valmistamine 
23 kg ULTRAPLAN’i segada 5,5 - 6,0 l puhta veega. Peale 2-3 
min. segada veelkord läbi. Kasutusaeg +20°C juures 20-30 min. 
Paigaldamine 
ULTRAPLAN  valatakse või pumbatakse aluspinnale ning 
tasandatakse metall- või hammaskelluga soovitud paksuseni. 
Tänu segu heale isetasanduvusele kaovad kellust või kaabitsast 
tingitud paigaldusjäljed kiiresti. Teise kihi võib paigaldada 
+20°C juures 2 tunni pärast. 
 
 KULU:  
1,4 kg /m² paksusmillimeetri kohta.     
 
PAKEND:  
Paberkott 23 kg                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEHNILISED ANDMED: 
__________________________________________________ 
Kooskõlastatud: - EN 13813  CT-C30-F7-A2fl-s1 

-Prantsuamaa norm: superkvaliteediga tasandussegu 
   (P3) vastavalt UPEC klassifikatsioonile 

 
TOOTE OMADUSED:  
Tüüp:  pulber 
Värvus:  roosakashall 
Tihedus:  1,3  kg/l 
Säilivusaeg: 12 kuud kuivas kohas originaalpakendis 
Kuivainesisaldus: 100 % 
Terviseohtlikkus  
EC 1999/45 järgi: puudub 
Süttivus:  ei ole 
Tollitariif: 3824 50 90 
EMICODE:  EC1 – väga madal 
PAIGALDUSTINGIMUSED:  
Segamisvahekord: 23 kg ULTRAPLAN’i 6,0 l  veega 
Tasanduskihi paksus: 1-10mm 
Isetasanduvus:  jah 
Tihedus:   1,9 kg/l 
 pH:   ca  12 
Madalaim paigaldustemp.: +5°C  
Kasutusaeg:  20-30 min. +23°C juures 
Settimisaeg:  45-60 min. +23°C juures 
Käimiskõlblik:  3 tunni pärast 
Ooteaeg enne uut operatsiooni:  12 tundi 
 
EKSPLUATASIOONIOMADUSED:  
Survetugevus: 1   päeva pärast:  15,0 N/mm² 
  3   päeva pärast:  19,0 N/mm² 
  7   päeva pärast:  22,0 N/mm² 
  28 päeva pärast:  30,0 N/mm² 
 Paindetugevus:      1   päeva pärast:   3,5 N/mm² 
  3   päeva pärast:   5,5 N/mm² 
  7   päeva pärast:   6,0 N/mm² 
  28 päeva pärast:   8,0 N/mm² 
 Brinelli kõvadus:   1   päeva pärast:  60,0 N/mm² 
  3   päeva pärast:  80,0 N/mm² 
  7   päeva pärast:  85,0 N/mm² 
  28 päeva pärast:  110,0 N/mm² 
 
Kulumiskindlus väljendatuna  
kaalukaotuses  7 päeva pärast:  1 g 
(abrassiivketas    
H22-550 G-200 pööret) 28 päeva pärast: 0,7 g 
 
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: 6 500 720     Fax: 6 500 723 


