tagab keraamiliste ja teiste
mitteabsorbeeruvate põrandaplaatide
korrektse paigalduse

keraamiliste ja teiste nõrga imamisvõimega
põrandaplaatide paigaldamine nõuab plaadiliimilt head
kinnitusvõimet.
Suureformaadiliste ja õhukeste plaatide paigaldamisel on
vajalik, et liim tagaks aluspinna ja plaadi täieliku kinnituse
minimaalse surve juures. See on eriti tähtis selliste pindade
puhul, mida mõjutavad tugevad koormused ja /või
temperatuurimuutused. Ebapiisav täide ja vähene nake
aluspinna ja plaadi vahel põhjustab sageli plaatide
lahtitulekut, nurkade purunemist mehaanilise koormuse
puhul ja/või deformatsioone aluspõhjas.

Niiskes ruumis võib plaadi ja aluspõhja vahele jäävasse
tühemikku koguneda vesi ja see loob häid võimalusi
bakterite ja seeneoste paljunemiseks. Välitingimustes
on sel puhul tulemuseks plaadikatte purunemine külma
saabudes.

3250 superplanfix
3250 Superplanfix on osaliselt isevalguv, vee- ja külmakindel, kiirkivinev,
tsemendil baseeruv, plasttugevdusega
valge plaadiliim.
3250 superplanfix tagab kompaktse
liimikihi, kuigi plaat surutakse vaid
nõrgalt liimi vastu. Seetõttu on see
eriti sobiv madala niiskuseimamisvõimega keraamiliste põrandaplaatide,
looduslike kivide, suureformaadiliste
plaatide ja õhukeste plaatide puhul,
mis nõuavad kokkusurutud ja täielikult katvat liimikihti.
3250 superplanfix’i kasutatakse
kuivades ja niisketes ruumides,
tööstuses, äri- ja elamupiirkondades,
rõdudel, terrassidel jm.

3250 superplanfix’i koostis on selline,
et liimis sisalduvad plastained
surutakse paigaldamisel plaadi ja
aluspinna suunas. See tagab liim- ja
plastainete täieliku ärakasutamise
ning seetõttu suudab superplanfix
taluda suuremaid aluspõhjast lähtuvaid koormusi ja deformatsioonipingeid kui traditsioonilised plaadiliimid.
Alternatiivina võib kasutada 3150
planfix’i (tumehall), kuid seda üksnes
mahukahanemise ja deformatsioonivaba betoonist, krohvist või tsementmördist aluspõhja puhul.

• Efektiivne kinnitus madala
niiskuseimamisvõimega
põrandaplaatidele.

• Püsiv elastsus ja võime taluda raskeid liiklusvahendeid
ja võtta vastu deformatsioonipingeid aluspõhjast.

• Täielikult kokkusurutud
liimikiht ja aluspõhja ja
plaadi vahel, sõltumata
plaadi paksusest.

80 kg
35 kg
5 kg

Suured põrandapinnad, mille puhul on oht,
et need võivad deformeeruda, tuleb jagada
nelinurkseteks, umbes 36 m2 suurusteks
väljadeks. Suure koormusega põrandate
puhul tuleks vuuki tugevdada põrandaplaadi
vastu paigaldatava nurgaprofiiliga.

15×15 cm

20 kg

30×30 cm

40×40 cm

60×60 cm

Joonisel on näha, kui suurt survet nõuavad traditsioonilised liimid, et saavutada 65%-list katmist.

rustic plan
Rustic plan on kiirkivinev, tsemendil
baseeruv, veekindel, külmakindel,
isevalguv ja plasttugevdusega vuugimass, mis on eriti sobiv suurtele
plaatpõrandatele ja mehaaniliselt
koormatud piirkondadele nii kuivades
kui niisketes ruumides.

Rustic plan’i on kerge käsitseda.
See isevalguv vuugimass tuleb lihtsalt plaadipinnale kummikaabitsaga
laiali laotada ja ta täidab ise vuugid
kompaktselt ja täielikult.

• Efektiivne kinnitus
niiskust mitteimavatele
põrandaplaatidele.

• Täidetud vuugid ilma
pooride ja õhuaukudeta.

• Tihe vuuk, madal imamisvõime. Sobiv hügieenilistele
ruumidele ja mehaanilise
koormuse all olevatele
piirkondadele.

- valmis põrand lihtsa ja kindla tööprotsessi abil

Aluspõhi töödeldakse esmalt niiskustõkkega
mira 4120, mis on lahjendatud veega,
vahekorras 1 osa mira 4120 ja 3 osa vett.
Kruntimine on vajalik selleks, et tagada
tasakaal plaadi ja aluspõhja nakkevõime
vahel. Kuivamisaeg umbes 60 min.

3250 superplanfix segatakse veega,
vahekorras 2,7 l vett 15 kg fix kohta.
Segada 2-3 minutit ja mass on kasutamiseks valmis. Kasutuskõlblik umbes 60
minuti jooksul.

Mass kantakse aluspõhjale hammaslabidaga,
mis moodustab poolringikujulised liimivaod.
Kulu 4-9 kg /m2, sõltuvalt plaatide suurusest
ja aluspõhja tasasusest. Vaata ka broshüüri
tagakülge.

Kui plaat on liimikihile asetatud, vajutatakse
see liimi sisse kergelt vibreeriva survega.

Liimikiht valgub laiali ja moodustab
aluspõhja ning plaadi vahele kompaktse
liimikihi. 3-5 tundi pärast paigaldamist talub
see juba kergemaid ülekõnde ja niisutamist.

Kontrolli, et oled pinnale kandnud küllaldaselt 3250 superplanfix’i, tagamaks 100%line liimikate.

Rustic plan segatakse veega vahekorras
2,7 l vett 15 kg rustic plan’i kohta.
Tekib ühtlaselt vedel konsistents, mis on
kasutuskõlblik 30-40 minutit.

Mass on osaliselt isevalguv ja jaotatakse
plaatidele kummikaabitsaga. Valgub laiali ja
täidab vuugi kompaktselt ja tihedalt.
Kraabi plaadipind niisutades nii puhtaks
kui võimalik, et muuta lõplik puhastus
hõlpsamaks.

Kui plaatidevaheline vuugimass on nii
kõvaks muutunud, et seda ei saa maha
pesta, (pärast 45-75 minutit), puhastatakse
pealispinnad niiske lapiga. Vuugijäägid ja
vesi pühitakse svammiga ära. Vuuk talub
kergemat ülekõndi koheselt pärast selle
puhastamist. Võimalikud vuugijäägid
eemaldatakse 7120 ceramic cleaner’iga
kõige varem 2 ööpäeva pärast.

Tehnilised spetsifikatsioonid
3250 superplanfix
Tootekirjeldus:

Vee- ja külmakindel, valge, plasttugevdusega, keemilisel tsemendil baseeruv plaadiliim.

Segamine:

Segatakse veega, vahekorras 2,7 l vett 15 kg 3250 superplanfix’i kohta.

Pealekandmine:

Kantakse peale hammaslabidaga, mis moodustab poolringikujulised liimivaod.

Temperatuur:

Kasutustemperatuur min. +6°C.

Kasutusaeg
valmissegatuna:

Umbes 60 min.

Kuivamisaeg:

Kõndimiskindel pärast 3-5 tunni möödumist. Liikluskoormust talub pärast 2 ööpäeva.

Deformeerumisvõime:

Min. 1,0‰

Kulu:

4-9 kg/m2, sõltuvalt plaatide ja aluspõhja omadustest.
Vaata alltoodud juhendit või järgi projekteerimislehes 0602 0495 toodud juhendit.

Pakend:

15 kg-ne plasttugevdusega kott.

rustic plan
Tootekirjeldus:

Veekindel ja külmakindel, plasttugevdusega, isevalguv vuugimass põrandapindadele.

Segamine:

Segatakse veega vahekorras 2,7 l vett 15 kg rustic plan’i kohta.

Pealekandmine:

Kantakse peale kummikaabitsaga või vuugilauaga.

Temperatuur:

Kasutustemperatuur min. +6°C.

Avamisaeg:

30-60 min.

Kuivamisaeg:

Pärast 45-75 minuti möödumist on vuuk kõnnikindel ja võib läbi viia lõpliku puhastuse.
Liikluskoormust talub pärast 2 ööpäeva.

Vuugilaius:

3-15 mm.

Kulu:

Oleneb plaatide suurusest ja vuugi laiusest.

Pakend:

15 kg-ne plasttugevdusega kott ja 5-kilone kott.

3250 superplanfix’i kulu

Transport ja säilitamine
Transporditakse ja säilitatakse kuivas. Toodet võib
laos hoida min. 1 aasta pärast valmistamiskuupäeva.

Plaadi mõõt

Kulu m2

7,5 × 15 mm

kuni 25 × 25 cm

4,0 kg

10 × 20 mm

kuni 30 × 30 cm

6,0 kg

Tööhügieen

12,5 × 20 mm

kuni 45 × 45 cm

7,5 kg

15 × 20 mm

üle 45 × 45 cm

9,0 kg

Järgi pakendil ja tootelehel toodud juhendeid
Teistsuguste plaatide paigaldamise puhul loe
broshüüri: ”Kõik plaatimistöödeks”
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