
Bazująca na cemencie, wzmocniona polime-
rami masa wyrównawcza do podłoży stoso-
wana jako warstwa wierzchnia na posadzkach 
cementowych 

•  Zalecana na beton i wylewki cementowe

• Samopoziomująca, zabarwiona warstwa wierzchnia

• Do układania ręcznego lub mechanicznego

colourplan jest w postaci proszku gotowego do użycia po 
zmieszaniu z wodą.
colourplan jest łatwy w wygładzaniu.
colourplan jest pakowany 25 kg worki.

Zastosowanie
■ Podłogi
■ Wewnątrz

Rodzaje podłoża  
■  Posadzka betonowa
■ Posadzka cementowa
■ Beton lekki
■ Podłoże drewniane
■ Stare płytki
■ Podłogi z ogrzewaniem 
■ Stabilne podłoża z płyt

Grubość warstwy 
■  8-15 mm
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Opis produktu
Bazująca na cemencie, wzmocniona polimerami, barwiona 
masa do wyrównywania i wykańczania podłoży.

Dane techniczne 
 

Zastosowanie
Jako końcowa, barwna warstwa wierzchnia na podłogach 
biur i sklepów, w przemyśle lekkim (np. hale montażowe) itp.

Typy podłoży
Podłoże musi być mocne i zwarte, z betonu, cementu itp. 
Miejsca słabe i porowate należy wybić a ubytki i nierówności 
naprawić i wyrównać używając mira 6998 betomix 
quick/x-plan. Aby uzyskać możliwie najbardziej jednolitą 
powierzchnię ułożonej masy colourplan, nierówności w 
podłożu nie mogą przekroczyć 10 mm. Większe nierówności 
można ewentualnie wyrównać warstwą x-plan i po 24 godz. 
ułożyć colourplan.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, stabilne i zwarte, oczyszczone z 
kurzu, tłuszczu i cementowego szlamu. Ewentualny szlam 
cementowy zeszlifować a słabe części podłoża betonowego 
wybić i naprawić. Powierzchnię dokładnie odkurzyć. Olej i 
tłuszcz zmyć środkiem mira 7110 base cleaner, wodą pod 
wysokim ciśnieniem lub innym skutecznym sposobem.

Gruntowanie
Podłoże zagruntować używając roztworu 1 części środka 
4180 primer rozcieńczonego 3 częściami wody. Roztwór 
rozprowadzić po podłożu szczotką dobrze go wcierając.

Wykonanie
25 kg proszku wymieszać z 5,7-6,1 litra czystej wody. 
Mieszać mieszadłem do kleju lub w mieszalniku pompy 
przez min. 2 minuty do uzyskania jednolitej masy. 
Temperatura wody i proszku powinna być zbliżona. 
Przy mechanicznym układaniu masy należy użyć pompy 
wyposażonej w zasobnik z mieszadłem.
Należy przestrzegać właściwego czasu mieszania, jako że 
masa zawiera duże ilości pigmentów i dodatków. 
Rozpływalność można skontrolować wykonując "flow 
test". W tym celu pierścień probierczy postawić na płaskiej 
powierzchni i wypełnić go do górnej krawędzi masą. 
Następnie unieść go tak, aby masa samoczynnie wypłynęła. 
Kiedy cała masa wypłynie zmierzyć jej średnicę - patrz dane 
techniczne.
Masa samoczynnie rozlewa się, tylko w narożnikach trzeba 
ją rozprowadzić i wygładzić pacą. Aby uzyskać jednolitą, 
równą nawierzchnię należy całą ułożoną powierzchnię 
wyrównać wałkiem kolczastym wykańczając na bieżąco 
szeroką, stalową pacą/łatą.
Masa nadaje się do obróbki przez 30 min od wymieszania,  
lekki ruch pieszy można dopuścić po ok. 2 godz. Po 
24-30 godz. od ułożenia, ale jeszcze przed rozpoczęciem 
eksploatacji zaleca się pokryć nawierzchnię masy 
bezbarwnym lakierem lub woskiem, kontrolując uprzednio 
pozostałą wilgotność względną.

Warunki higieny pracy
Produkt zawiera cement. Należy zachować środki 
ostrożności dotyczące cementu. 
colourplan ma 12-sto miesięczną gwarancję neutralizacji 
chromu (VI).
Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie
25 kg worki papierowe, wzmocnione folią.

Przechowywanie i transport
Przechowywać i transportować w warunkach suchych.
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu można 
magazynować min. 6 miesięcy od daty produkcji. Po 
upływie tego czasu produkt nadaje się do użytku ale jego 
właściwości techniczne mogą ulec zmianie- np. wydłuży się 
czas wiązania.

Sprzedaż
Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek 
i hurtownie budowlane.

Mira Polska Sp. z o.o • ul. Boczna 8
44-240 Żory • Tel. +48 32756 0031

www.mira.pl • www.mira.eu.com

Właściwości EN 13813:  CT C30F6
Rozpływalność: 125-140 mm
Skurcz:   ≤ 0,030 %
Ogniodporność: A1
 ścieralność wg. EN13892: RWA100
Czas przydatności do użycia:  15-20 min.
Czas otwarty: 30 min.
Czas schnięcia w temp. 18°C 
do lekkiego ruchu: 2 godz. 
do dalszego wykańczania nawierzchni: 24-30 godz.
Zalecana temperatura pracy: 10-20°C
Grubość warstwy: 8-15 mm
Zużycie (gęstość): 1,6 kg/m2/mm grubości warstwy

              Patrz Deklaracja właściwości użytkowych - DoP
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