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x-plan

Wzmocniona plastikiem pod∏ogowa masa szpachlowa
do wyrównywania i wykonywania spadków na
pod∏o˝ach betonowych, wylewkach cementowych,
betonie lekkim, p∏ytach drewnianych, p∏ytkach cerami-
cznych. Mo˝na nak∏adaç przy pomocy r´cznych
narz´dzi lub pompy.

GruboÊç warstwy 2-50 mm.

Mieszanie zaprawy
x-plan miesza si´ z ok. 4,5 l wody na 25 kg x-plan. 
Najlepiej miesza si´ elektrycznym agregatem lub w 
mieszalniku pompy do betonu. Je˝eli mas´ stosuje si´ do
wykonania spadku nale˝y wówczas zredukowaç iloÊç wody
do 4 l/25 kg x-plan. Dodanie mniejszej iloÊci wody skróci
czas u˝ycia masy i zmniejszy jej p∏ynnoÊç. Wymieszanà
mas´ mo˝na u˝yç przez ok. 30 min. przy temperaturze 
otoczenia +10 – +18°C.

Przygotowanie
Stan pod∏o˝a ma decydujàce znaczenie dla koƒcowej
wytrzyma∏oÊci wylewki. Pod∏o˝e musi byç sta∏e, 
zwarte, wolne od kurzu, t∏uszczu itp. Ewentualny
szlam cementowy i s∏abe cz´Êci pod∏o˝a betonowego
nale˝y zeszlifowaç lub wybiç. Luêny kurz najlepiej
usunàç odkurzaczem, natomiast t∏uszcz, olej itp. na
betonie, powierzchniach malowanych itp. zmyç Êrod-
kiem 7110 base cleaner, agregatem ciÊnieniowym
lub innà efektywnà metodà.

Gruntowanie
Do gruntowania mo˝na przystàpiç wtedy, kiedy
pod∏o˝e jest przygotowane i na tyle suche, ˝e primer
mo˝e ∏àczyç si´ z pod∏o˝em. Pod∏o˝a ch∏onne 
gruntuje si´ rozcieƒczonym 4180 primer w proporcji 
1 cz´Êç primer na 3 cz´Êci wody, który nale˝y dobrze
wcieraç w pod∏o˝e za pomocà szczotki. Pod∏o˝a 
niech∏onne jak powierzchnie malowane, p∏ytki cerami-
czne gruntuje si´ nierozcieƒczonym 4180 primer,
który posypuje si´ suchym proszkiem x-plan wciera-
jàc go szczotkà w Êwie˝o naniesiony primer. Pod∏o˝a
z p∏yt drewnianych gruntuje si´ nierozcieƒczonym
4180 primer. Je˝eli nak∏ada si´ wi´cej warstw nale˝y
gruntowaç ka˝dà warstw´ masy szpachlowej. 
Temperatura otoczenia podczas stosowania min. 
+6°C, najlepiej przy temp. +10 – +18°C.
Zu˝ycie: 0,1-0,2 litra 4180 primer/m2.



Sposób nak∏adania x-plan

Wykoƒczenie nawierzchni
Dalsze wykoƒczenie nawierzchni mo˝na podjàç kiedy masa szpachlowa
jest stwardnia∏a i sucha. Czas schni´cia zale˝y od stopnia wilgotnoÊci
pod∏o˝a. Klejenie p∏ytek ceramicznych zwykle mo˝na rozpoczàç po 
6-12 godz. Izolacj´ przeciwwilgociowà z 4120 sealer lub z 4400 multicoat
mo˝na rozpoczàç po 12-18 godz. od wylania masy. Na pod∏ogach z PCV,
linoleum itp. nale˝y przestrzegaç odpowiednich zaleceƒ dostawcy
wyk∏adzin.

mira flow 
mira flow test stawia si´ na równej powierzchni, nape∏nia a˝ do kantu 
masà x-plan po czy pierÊcieƒ unosi si´ aby odmierzona iloÊç x-plan 
mog∏a swobodnie rozlaç si´. Kiedy masa ca∏kowicie rozp∏yn´∏a si´ 
mierzy si´ jej Êrednic´, która przy prawid∏owej iloÊci dodanej wody 
powinna wynosiç 135-145 mm.

Beton, wylewki cementowe, beton lekki, 
p∏ytki ceramiczne, powierzchnie malowane
x-plan nak∏ada si´ natychmiast po wymieszaniu. Wylana masa rozp∏ywa
si´ samoczynnie, ewnentualnie mo˝na wyrównaç i rozprowadziç w
rogach g∏adkà szpachlà. GruboÊç warstwy wylewki 2-50 mm.

Pod∏ogi drewniane
x-plan wylewa si´ natychmiast po wymieszaniu. Na p∏yty wiórowe,
sklejk´, pod∏ogi z desek wylewa si´ mas´ bezpoÊrednio na zagruntowa-
nà powierzchni´. Wylewk´ z x-plan na pod∏o˝ach drewnopochodnych
mo˝na jedynie przykryç p∏ytkami ceramicznymi (w/g specjalnej in-
strukcji). GruboÊç warstwy 5-50 mm.

Pod∏ogi z ogrzewaniem
x-plan nadaje si´ do wykonania cienkowarstwowych posadzek z ogrzewa-
niem. Kable montuje si´ topliwym klejem na ognioodpornym pod∏o˝u. Na
pod∏o˝ach palnych zaleca si´ wykonanie pod kablami wylewki o gruboÊci
warstwy 5 mm lub zamontowanie siatki zbrojeniowej o oczkach wielkoÊci
20 mm. Siatk´ zaleca si´ zawsze na pod∏ogach z desek drewnianych.
Warstwa wylewki musi przykryç kable grzejne min. 5-10 mm w zale˝noÊci
od efektu grzejnego kabli oraz stabilnoÊci pod∏o˝a. 

Wykonanie spadku
Wymieszana masa (ze zredukowanà iloÊcià wody) wylewa si´ wzd∏u˝
Êcian przy czym masa samoczynnie sp∏ywa w kierunku otworu Êcieko-
ego. Zamontuj ogranicznik przy kratce Êciekowej np. samoprzylepnà li-
tw´ z pianki, aby masa nie sp∏ywa∏a do Êcieku. Kiedy masa stwardnieje
na tyle, ˝e mo˝liwe jest ostro˝ne chodzenie po nawierzchni mo˝na 
przystàpiç do wykoƒczenia i dopasowywania przy kratce Êciekowej.



NAVERVEJ

Zu˝ycie: 1,7 kg proszku/m2/ka˝dy mm gruboÊci warstwy

GruboÊç warstwy: 2-50 mm

Powierzchnie: Stwardnia∏à mas´ mo˝na przykryç wi´kszoÊcià rodzajów ok∏adzin jak np. 
linoleum, p∏ytki ceramiczne, parkiet, wyk∏adziny dywanowe. Wykoƒczenie
powierzchni farbà do pod∏óg mo˝na wykonaç w obszarach o l˝ejszym
nat´˝eniu ruchu.

Stopieƒ wilgotnoÊci: Stwardnia∏a masa wykazuje dobrà stabilnoÊç stopnia wilgotnoÊci

Si∏a na zginanie/rozciàganie: ok. 9 MPa

Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie: 27 MPa

PrzyczepnoÊç: > 3,0 MPa

Skurcz: 0,3 - 0,5 ‰ 

Czas korekcji: 15 - 20 min.

Czas u˝ycia gotowej zaprawy: 30 min.

Mo˝liwoÊç chodzenia: L˝ejszy ruch po 2 godz. Dalsze wykaƒczanie nawierzchni po min. 6 godz.

G´stoÊç w stanie suchym: 1,7 kg/l

G´stoÊç w stanie mokrym: 1,9 kg/l

PH: ok. 11 (w stanie mokrym)

Ârodki ochrony osobistej: Patrz karta techniczna

Rozp∏ywalnoÊç: 135 -145 mm (mira flow test)

Przy innych zadaniach z masami 
szpachlowymi i zaprawami do wylewania 
przeczytaj broszury:

”mira szybkotwardniejàce masy”

”mira masy do wyrównywania i napraw”

Dane techniczne
mira x-plan dostarczany jest jako produkt suchy sk∏adajàcy si´ ze specjalnych 
cementów, piasku, Êrodków wià˝àcych, plastiku, w∏ókien i dodatków.

Dystrybutor:

EGEGÅRDSVEJ 2 • DK-4621 GADSTRUP • TEL. +45 46 19 19 46 • FAX +45 46 19 20 21

masy do wyrównywania 
i napraw

szybkotwardniejàce masy
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