
DOMENII DE APLICARE
Repararea și finisarea suprafeţelor pe bază de ciment 
poroase sau cu mici defecte de suprafaţă.

Exemple tipice de aplicare
•  Nivelarea defectelor de suprafaţă la elementele de 

beton prefabricat cum ar fi panouri autoblocante, 
grinzi sau stâlpi.

•  Finisarea tencuielilor pe bază de ciment sau var și 
mortar pe bază de ciment înainte de vopsirea cu 
produse din linia Elastocolor.

•  Mici reparaţii la elementele de beton prefabricat, 
deteriorate prin manipulare.

•  Finisare rapidă a feţei suprafeţelor din beton reparate 
cu mortare din gama Mapegrout.

CARACTERISTICI TEHNICE
Planitop 100 este un mortar monocomponent pe bază 
de lianţi speciali de ciment, agregate selecţionate cu 
granulometrie fină, aditivi și polimeri, produs după o 
formulă dezvoltată în laboratoarele de cercetare MAPEI.

Când Planitop 100 se amestecă cu apă, se obţine un 
mortar cu o bună lucrabiltate, care se aplică ușor și pe 
suprafeţe verticale, în grosimi de până la 3 mm pe strat.

Datorită conţinutului ridicat de rășini sintetice, 
Planitop 100 are o excelentă aderenţă la orice suprafaţă 
pe bază de ciment și se transformă într-un strat 
compact și rezistent mecanic după întărire (1-1.5 ore la 
+20°C).

La aplicarea în grosimi mai mari de 3 mm, se 
recomandă adăugarea a 30% agregate cu granulometrie 
având diametrul maxim de 2 mm.

Planitop 100 respectă directivele normei europene  
EN 1504-9 (“Produse și sisteme pentru protecţia și 
repararea structurilor din beton - Definiţii, cerinţe, 
controlul calităţii și evaluarea conformităţii. - Principii 
generale de utilizare a produselor și sistemelor”) și 
cerinţelor normei europene EN 1504-2, acoperiri (C) 
(“Sisteme de protecţie pentru suprafeţe din beton”) 
conform principiilor MC și IR.

N.B. Planitop 100 depozitat la locuri uscate are un 
termen de valabilitate de 12 luni. Odată cu trecerea 
timpului, priza materialului poate fi puţin încetinită dar 
la final Planitop 100 va avea caracteristicile mecanice 
neschimbate.

RECOMANDĂRI
•  Nu folosiţi Planitop 100 pentru reparaţii grosiere pe 

suprafeţe mari. Utilizaţi mortare din gama Mapegrout.

•  Nu adăugaţi ciment, var sau gips în amestec.

•  Nu adăugaţi apă când amestecul a început priza.

•  Nu utilizaţi la temperaturi mai mici de +5°C.

MOD DE APLICARE
Pregătirea substratului
Suprafaţa care se repară trebuie să fie solidă, lipsită de 
praf, fără părţi care se desprind și agenţi de decofrare. 
Barele de armătură trebuie curăţate de rugină și apoi 
tratate cu Mapefer sau Mapefer 1K.
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Mortar cu priză rapidă, 
de culoare gri deschis, 
cu granulaţie fină, 
pentru repararea și 
finisarea suprafeţelor din 
beton și a tencuielilor
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IN CONCORDANȚĂ CU
STANDARDUL EUROPEAN

SISTEME DE PROTECȚIE PENTRU
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Planitop 100:  mortar pe bază de ciment, monocomponent, cu întărire rapidă pentru protecţia 
betonului; conform cu cerinţele EN 1504-2 acoperiri (C), principiile MC și IR.

DATE TEHNICE (valori normale)

DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Consistenţă: praf

Culoare: gri deschis

Dimensiunea maximă a agregatului (mm): 0.2

Densitatea aparentă (kg/m³): 1250

Conţinut de corp solid (%): 100

DATE DE APLICARE (la +20°C - 50% R.H.)

Culoarea amestecului: gri

Raport de amestecare:  100 părți de Planitop 100 cu 26-27 părţi apă 
(6.5-6.75 litri de apă la un sac de 25 kg)

Consistenţa amestecului: tixotropic - aplicabil cu fierul de glet

Densitatea volumetrică a amestecului (kg/m³): 1650

Grosimi minime și maxime recomandate (mm) 
– aplicat ca atare: 
–  în amestec cu 30% nisip cu granulometrie maximă 

2 mm:

1-3 

3-30

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C

Durata amestecului: 20-30 minute

Timpul de priză: 1 oră - 1 oră și 30 minute
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PERFORMANŢE FINALE (apă de preparare 26% - strat cu grosime de 2.5 mm)

Performanţe caracteristice Metoda 
de testare

Cerinţe în conformitate cu 
EN 1504-2, acoperiri (C) 

principiile MC și IR

Performanţele 
produsului

Rezistenţa la compresiune (MPa): EN 12190 nu este cerut
>  5 (după      1 zi) 
> 12 (după   7 zile) 
> 15 (după 28 zile)

Rezistenţa la încovoiere (MPa): EN 196/1 nu este cerut
> 2.0 (după      1 zi) 
> 3.0 (după   7 zile) 
> 4.0 (după 28 zile)

Aderenţa pe beton (strat suport în 
MC 0.40) în acord cu EN 1766 (MPa): EN 1542

Pentru sisteme rigide  
fără trafic: ≥ 1.0  
cu trafic: ≥ 2.0

> 2 (după 28 zile)

 Compatibilitatea termică măsurată ca 
aderenţă conform cu EN 1542 (MPa) 
– cicluri îngheţ-dezgheţ cu imersare
în săruri pentru dezgheţ:
– cicluri de jeturi de apă:

EN 13687/1
EN 13687/2

Pentru sisteme rigide 
fără trafic: ≥ 1.0 
cu trafic: ≥ 2.0

≥ 2
≥ 2

Impermeabilitate exprimată prin 
coeficient de permeabilitate la apa liberă 
(kg/m²·h0,5):

EN 1062-3 W < 0.1

W < 0.1 - Clasa III 
(permeabilitate redusă) 

în acord cu 
EN 1062-1

Permeabilitatea la vaporii de apă – 
grosimea stratului echivalent de aer 
SD- (m):

EN ISO 
7783-1

Clasa I SD < 5 m 
Clasa II 5 m ≤ SD ≤ 50 m  

Clasa III SD > 50 m 

SD < 0.5
Clasa I (permeabil la 

vaporii de apă)

Rezistenţa la foc: Euroclass Conform cu valoarea 
declarată de producător A1



vânt puternic, suprafeţele se vor proteja 
împotriva evaporării rapide a apei, 
lucru care poate cauza fisuri datorate 
contracţiilor.

Curăţare
Cât este încă proaspăt, Planitop 100 poate fi 
curățat de pe scule, cu apă. 
După întărire, curăţarea se poate face doar 
mecanic.

CONSUM
1.3 kg/m² pentru fiecare mm grosime când nu 
este amestecat cu agregate.

1 kg/m² pentru fiecare mm grosime cu 30% 
agregat având granulometrie cu diametru de 
2 mm.

AMBALAJ
Planitop 100 este disponibil în saci de 25 kg.

DEPOZITARE
Planitop 100 poate fi depozitat până la 
12 luni, în ambalaj original sigilat, la loc uscat 
și acoperit. 

Produsul îndeplinește cerintele Anexei XVII a
Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), 
alineatul 47.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ LA 
PREPARAREA ȘI APLICAREA 
PRODUSULUI
Cimentul conţinut de Planitop 100 poate 
provoca în contact cu transpiraţia sau alte 
fluide ale corpului, o reacţie alcalină de iritaţie 
celor predispuși. Utilizaţi mănuși și ochelari 
de protecţie. Pentru informații complete 
privind utilizarea produsului în condiții de 
siguranță, vă rugăm să consultați ultima 
versiune a Fișei de Siguranță.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENŢIONĂRI
Indicaţiile și prescripţiile de mai sus, deși 
corespund celei mai bune experienţe a 
noastre se vor considera, în orice caz, 
cu caracter pur orientativ și vor trebui să 
fie confirmate de aplicaţii practice care 
înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a 
adopta produsul, cel care intenţionează să-l 
folosească trebuie să stabilească el însuși 
dacă produsul este sau nu adecvat utilizării 
avute în vedere, și oricum să-și asume 
întreaga răspundere ce poate deriva din 
folosirea lui.

Vă rugăm să consultaţi întotdeauna versiunea 
actualizată a Fișei Tehnice, disponibilă pe 
site-ul www.mapei.com.

Udaţi cu apă până la saturaţie suportul din 
beton sau alte materiale poroase. Înainte de a 
aplica Planitop 100, așteptaţi până când apa 
în exces s-a evaporat.
Pentru a facilita evaporarea apei, folosiţi aer 
comprimat sau un burete. În nici un caz nu 
aplicaţi Planitop 100 dacă suportul prezintă 
la suprafaţă film de apă.

Prepararea amestecului
Strat de finisare cu grosime de la 1 la 3 mm 
•  Turnaţi într-un recipient curat 6.5-6.75 l de 

apă curată și adăugaţi apoi treptat un sac 
de 25 kg de Planitop 100 amestecând 
continuu cu un mixer mecanic la turaţie 
redusă până când se obţine o pastă 
omogenă fară aglomerări.

Reparaţii cu grosime de la 3 la 30 mm
•  După ce s-a preparat amestecul 

Planitop 100 cu apă, după modalitatea 
descrisă mai sus, se adaugă până la 
30% agregate având granulometrie cu 
diametru maximum de 2 mm. Continuaţi 
amestecarea până se obţine o pastă 
tixotropică și omogenă.

N.B. După amestecarea cu apă, Planitop 100  
are un timp de lucrabilitate de cca. 20-30 
minute la +20°C. Preparaţi doar cantitatea de 
Planitop 100 care poate fi utilizată în acest 
timp.

Aplicarea amestecului
Strat de finisare în grosime de la 1 la 3 mm 
•  Aplicaţi Planitop 100 cu fierul de glet în 

grosime maximă de 3 mm/ strat. Pentru 
realizarea unei suprafeţe cât mai plane, 
se pot aplica straturi succesive imediat ce 
stratul anterior s-a uscat suficient. Pentru 
finisarea uniformă, la cateva minute după 
aplicare, suprafaţa poate fi driscuită cu un 
burete dur; suprafaţa astfel obţinută va fi 
similară cu cea a unui tinci fin.

Reparaţii cu grosime de la 3 la 30 mm
•  Aplicaţi mortarul cu un fier de glet într-o 

grosime maximă de 30 mm. Amestecul este 
tixotropic, deci nu are nevoie de cofrag. 
Finisarea poate fi executată prin driscuire cu 
un burete dur, după cel mult 30-40 minute 
(la +20°C) de la aplicare.  
Dacă este necesar, din motive estetice, 
finisarea materialului aplicat poate fi 
executată cu un fier de glet pentru a 
obţine un aspect similar cu cel al betonului 
existent. Această cerinţă vine cel mai 
adesea când se fac mici reparaţii la 
panourile din beton prefabricat.

Precauţii ce trebuie luate pe durata și 
după aplicarea produsului
•  Nicio precauţie suplimentară nu trebuie 

luată dacă temperatura este în jurul valorii 
de +20°C. În anotimpul cald, nu expuneţi 
materialul direct la soare și folosiţi apă rece 
pentru prepararea amestecului. 

•  În anotimpul rece, folosiţi la preparare apă 
la o temperatură de +20°C.

•  După aplicarea materialului, în special 
în cazul unor temperaturi ridicate sau 

Toate referinţele relevante
despre acest produs sunt

disponibile la cerere sau pe
www.mapei.com și 

www.mapei.ro
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BUILDING THE FUTURE
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