
Szálerősítéses, önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs, 
3-30 mm vastag egyrétegű alkalmazáshoz

LEÍRÁS
Az Ultraplan Renovation szálerősítéses önterülő 
aljzatkiegyenlítő habarcs, meglévő padlók felújításához, 
mind kereskedelmi-, mind lakókörnyezetben, kézi vagy 
habarcsszivattyúval történő alkalmazáshoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Beltéri használatra, 3-30 mm vastagságú kiegyenlítésére 
és szintkülönbségeinek megszüntetésére alkalmas, 
új vagy meglévő beton, esztrich, kő, terazzó, kerámia 
burkolat, új és meglévő fapadlók, hajópadlók, faforgács 
és rétegelt lemez felületeken. 
Az Ultraplan Renovation alkalmas nagy 
igénybevételnek kitett felületekre, görgős székek  
alá és padlófűtés fölé.

Aljzatelőkészítés
Az aljzat legyen száraz, szilárd és portól, laza részektől, 
festéktől, viasztól, olajtól, zsírtól, rozsda- illetve 
gipsznyomoktól, és a tapadást gátló minden más 
szennyeződéstől mentes. A fa aljzatok legyenek tiszták 
és szilárdan rögzítettek. A nyitott hézagokat tömítse 
Nivorapid és Latex Plus keverékével.
A nem megfelelően szilárd cementkötésű aljzatot 
távolítsa el, vagy, ahol lehetséges, Prosfas-szal, vagy 
Primer EP-vel szilárdítsa meg azt.
Az aljzat repedéseit Eporip-pel javítsa ki.
Az aljzatot Mapeprim SP-vel, vagy Eco Prim T-vel 
alapozza az Ultraplan Renovation alkalmazása előtt. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Alkalmazza  egy 3-30 mm vastag rétegben. A szükséges 
rétegvastagságtól függően használjon tüskés hengert.

Az Ultraplan Renovation önterülő képességének 
köszönhetően a felülete bármilyen padlóburkolat 
fektetésére alkalmas, minden különösebb intézkedés nélkül.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1,7 kg/m² rétegvastagságban mm-enként.

KISZERELÉS
25 kg-os zsákokban kerül forgalomba.
A termék megfelel az Annex XVII-ben foglaltaknak, 
Szabályzat (EC) N° 1907/2006 (REACH), 47-es tétel.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN 
BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ultraplan Renovation cementet tartalmaz, amely 
izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezésbe 
kerülve, azokkal irritáló alkáli reakcióba lép. Viseljen 
védőkesztyűt és védőszemüveget!
Termékünk biztonságos használatára vonatkozó  
további és teljes információt a Biztonsági Adatlap 
aktuális változata tartalmaz.

TERMÉK SZAKEMBEREK SZÁMÁRA.

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 
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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

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: finom por

Szín: szürke

Látszólagos sűrűség (kg/m³): 1.300

Szárazanyag tartalom (%): 100

EMICODE: EC1 - nagyon alacsony kibocsátású

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

Keverési arány: 100 tömegrész Ultraplan Renovation-hoz  
19-21 tömegrész víz

Rétegenként bedolgozható vastagság: 3-től 30 mm-ig

Önterülés: igen

Keverék sűrűsége (kg/m³): 2100

Keverék pH-ja: kb. 12

Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Bedolgozási idő: 30-40 perc

Kötésidő: 50-70 perc

Járható: 4-5 óra múlva

Burkolható: 1-3 nap múlva

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Nyomószilárdság (N/mm²):
–   1 napos korban:
–   3 napos korban:
–   7 napos korban:
– 28 napos korban:

15,0
20,0
25,0
28,0

Hajlítószilárdság (N/mm²):
–   1 napos korban:
–   3 napos korban:
–   7 napos korban:
– 28 napos korban:

 3 
4 
4.5 
6

Kopásállóság:
– 28 napos korban: 2.5 g

Brinell keménység (N/mm²):
–   1 napos korban:
–   3 napos korban:
–   7 napos korban:
– 28 napos korban:

60
80
85
110

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

www.mapei.com honlapokon

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony 
szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI 
termékeket azonosít, amelyeket a padlón 
használt termékek káros anyag kibocsátását 
vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV 
(Germeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe,  Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.) tanúsított.
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Környezetvédelem iránti elkötelezettségünk
A MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket 
innovatív, a U.S. Green Building Council által 
tanúsított LEED követeleményeknek megfelelő 
projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi

elismerés, a Zöld Épületek 
Tanácsának a díja, amelyet energia-
és környezetvédelmi szempontból 
kiemelkedő építkezéseknek adnak át.


